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 : هدغ ىف لاق الا هموي ىف اباتك دحأ بتكي ال هنأ تيأر ىنا»

 ولو « نسحتسي ناكل اذه ديز ولو « نسحأ ناكل اذه ريغ ول
 نت اهو لقجلا ناقل الك فرد ولو 6لبغلا ناكل اذه مدق

 يشبلا ةلمج ىلع صقنلا ءاليتسا ىلع ليلد وهوءربعلا مظعأ
 ىناهفصالا دامعلا

 مس 0 مس



 ةثلاثلا ةعبطلا ةمدقم

 مالسلاو ةالصلاو « نيملاعلا بر هلل دمحلاو « ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ةعبطلا نيفقثملاو بالطلا روهمج لبقت دقلف ٠ دعبو « نيلسرملا فرشأ ىلع
 ءالمزلاو ءاقدصألا نم ددع ىنهبنو « نسح لوبقب باتكلا اذه نم ىلوألا

 ةعبطلا حيقنتل عستي ما تقولا نكلو ٠ ةعبطلا هذه عجارم مظعم ةثادح ىلا
 هذه مدقأ نأ نآلا ىندعسيو « اهتقباسل ةداعا درجم تناك ىتلا ةيناثلا

 دقلو « ةلدعم ةحقنم ةيجولوكيسلا ةفاقثلاب متهملا ىبرعلا ءىراقلل ةعبطلا
 عم « باتكلل ةيملعلا ةداملا طيسبت لوألا ماقملا ف ليدعتلاو حيقنتلا لوانت

 سيردت ىلع نيمئاقلا ضعب وأ بالطلا اهدع ىتلا تارقفلا ضعب فذح
 لصف ةفاضا ىلا ةراشالا ردجت امك ٠ بالطلا ىلع مهفلا ةبعص باتكلا

 لمعلا اذه نوكي نأ وجرأو ٠ ىعامتجالا كولسلا : ناونع تحت ديدج
 . لاح نك ىلع 2: همكلاو : ىلاعك لا هجول اضلاخت

 ٠ اة١/9/١٠991 ىف ةيردنكسالا

 قلاخلا دبع دمحأ



 ىلوألا ةعبطلا ةمدقم

 امك « تانكاكلاو ءايشألاو سانلاب ءىلم ريغتم ملاع ىف ناسنالا شيعي

 تايركذلاب معفم « رعاشملاو سيساحلاب رخاز ىلخاد ملاع مضخ ىف ايحي
 ةفئيبلا امه ناملاعلا ناذهو ٠ راكفآلاو تاكردملاب صاغ « تالاعفنالاو

 رخصألا ملاعلا وأ ةيلخادلا ةئيبلاو 242220هود2 ربكألا ملاعلا وأ ةيجراخلا

 اليصفت رثكأ ربكألا ملاعلا نع انتامولعم نأ دكؤملا نمو ٠ 24 ههءهوس
 سفنلا ملاع : رغصألا ملاعلا نع انتامولعم ىلا ةنراقملاب امدقت مظعاو
 ةسارد عوضوم نأ : امهلوأ « نالماع اهمهأ ةددعتم كلذ بابسأو ٠ ةيرشبلا

 ٠ هب ؤبنتلل الامتحا لقأ وهف مث نمو « طبضلل ةيلباق لقأ ةيسفنلا مولعلا
 سسأ ) ماع ةئاملا ىلع اليلق وبري ريصق ةيسفنلا مولعلا خيرات نأ : امهيناثو .

 عمو © ( 14174 ماع ايناملاب جزبيال ىف سفنلا ملعل جتنم لمعم لؤأ تنوق

 رمع ىف ادج ةريصق دعت ىتلا ةرتفلا هذه ىف سفنلا ملع روطت ناف كلذ
 دعي سفنلا ملع نأ وه كلذل ىئاهنلا جاتنلاو ٠ ادج اعيرس ناك ملعلا

 ديعب نمز ذنم اهسسا تعضو ىتلا مولعلا ىلا ةئراقملاب امدقت لقأ
 ٠ ءايميكلاو ءايزيفلاك

 - نيرشعلا نرقلا مولع مهأ سفنلا ملع حبصأ دقلف كلذ نم مغرلا ىلعو

 نرقلا ناك نأ دعب كلذو « « لسار هئارترب » ملعلا فوسليف ركذي امك

 « ءايميكلا مولع رصع رشع نماثلاو « ةيجولويبلا مولعلا رصع رشع عساتلا
 نع غيلب هل لاقم ىف كلذو « ةيئايزيفلا مولعلا رصع رشع عباسلا نرقلاو

 ميسم . (« ملعلا نم انذقنيس ىذلا ملعلا »

 بورسحلا « نيرشعلا نرقلا وأ سفّتلا ملع رصع ىف تداز دقلو
 تافارحناو ةيلقعلا ضارمآلاو ةيسفنلا تابارطضالا نع الضف « تاعارصلاو

 كلذ امو « ىئايبلا طخلا دعاصتو لدعملا داز : ةدحو ةدش تثداز « كولسلا

 قزمتلاو بارتغالا ٠ قيضلاو بائتكالاو قلقلاو عاربصلا رصع ضارعا الإ

 هد ا/اس



 ام رامث ىنجل هرشلا بلاكتلاو ةيداصتقالا تالكشملا ؛ مخضتلاو داسكلا

 ةعبصب غبطصي رصع ىف 3 ةددعتم ةيدام تاعرتخم نم ةراضحلا هيلأ تلصو

 ٠ ةفرسم ةيدام

 نم تالكشملا هذه لحي نم ىلع لامآلا تقلعو راظناألا تهجوتو

 تناكف « .ملعلا ةدايس رصع ىف نحنف ورغ الو ؛« نيثحابلاو نيصصختملا
 اذه ىف ربكألا مهسلاو رفوألا بيصنلا سفنلا ملعل ناك نكلو ىتش مولعلا

 ام ضعبب علطضاف ٠ هنم اهلئداو ناسنالا ىلا مولعلا برقأ وه ذأ : ماقملا

 ىدل ناب افازج معزلا انيقلا اذا ءىطخن اننكلو ٠ ماهم نم هب طونم وه

 هجاون دقف « للج بطخ لكو ةنيه ةلكشم لكل ةزهاج هلولح سفنلا مثع
 ” لبق « تالكشملا ضعب لح ىف اقافخاو لئاسولا ىف اصقن وأ روصق نطاوم
 ٠ حاجنلاو ةوقلا بئاوج لباقن نأ

 ةمدقملا ىه كلتو « ماسجلا ماهملا كلت هب طونملا ملعلا وه اذهف « دعبو

 قيضو ةمهملا ةماخض نيب بسانت ام نود <« هل لمتكملا ريغ ديهمتلاو ةزجوملا

 ٠ءماقملا

 « هلوصاآو رصاعملا سفنلا ملع سسأ حيضوت ىلا باتكلا اذه فدهيو

 ةيئايبلا موسرلاو لوادجلاو روصلاب تمعد ىتلا هلوصف لالخ نم كلذو
 هائليذ مث هتاعوضومل اطيطخت لصف لك ردص ىف انعضو دقو ٠ ةيحيضوتلا
 ٠ اهيلا انعجرو اهيلع اندمتعا ىتلا رداصملا نم ةمئاقو هل صخلمب

 فلؤملل تردص تاركذم ىلع دمتعي باتكلا اذه نأ ىلا ةراشالا ردجتو
 هذه رشنت كلذ عمو « تارم ةدع تحقن « اماع رسشع ةعبرا لاوط

 ٠ ةرم لوأل ةروصلا هذه ىف « سسألا 0(

 . « هللا اناده نأ الول ىدتهنل اذك امو اذهل اناده ىذلا هلل دمحلا »و

 ٠ « ليبسلا ءاوس ىلا ىدهي وهو دصقلا ءارو نم هللاو

 19549 رياني ىف ةيردنكسالا

 قلاخلا كيرع دممتمأ



 باتكلا تايوتحم

 ةحفص

 ن0 ... ... ... ... ةخلاكلا ةعبطلا ةمدقم

 .. ىلوألا ةحبطلا ةمدقم

 دع قل لع فيعت لوألا لصفلا

 اقل لا 7 .. حلطصملا لصأ - ١

 اقع دولا © كولا يعم ولا لوا نتا + يقتل تافيرعت ددعت " 

 ناو - ا فول »قل ١ هاو تلا سفتلا ملع ةسارد عوضوم كولسلا 40

 ال رم .م يم ب ..م ١ يقتل ملع ىف ةيساسألا ةلداعملا 4

 (ىوبضعلا نكاكلا « ةباجتسالا « هينملا) .

 م لا وام وني مركب ا هان لو ٠. سفنلا ملع فادصهأ به

 .(طيفلا ) قبنتلا « ريسفتلا « فصولا)

 سهلا ا مولا كح ف 0 نم هريغب سفنلا ملع ةقئاع

 م ,. 0 ٠ هةعورقو سفنلا ملع تالاجم مب اللا

 1 06 ليحملاو يشن بيبطلاو سفنلا ماع ىكئاصخلا -

 ةرصاعملا هتاهاجتاو سفذلا ملع خيرات : ىناثلا لصفلا
 هال فففلا ةفف فرع فلول هيف «٠.. سفنلا ملع خيرات ىلا لخدم.. ١

 ملا للم ل .. ..«  نائويلا دنع سفنلا ملع ب ؟

 . (يطنلاا « نوطالفأ ؛ طارقس « نويئاطسفسلا)
 مك ل . .. ٠.٠0 برعلا دنع سفئثلا ملع م "

 (نودلخ نب 2 مقر نب « ىلازغلا « انيس نبا « ىبارافلا)

 ةوها - ٠0.. ٠.. ثيدسحلا سفئلا ملع لوصأ . 4

 (رولتلا 0 ' ايجولويزيفلا 2 ءايزيفلا)

 هنو دو اق دال ٠٠ سفئلا ملع سسؤم تنوف ه6

 “ب 20 .٠ اهطوقسو انين سفئلا ملسع سوادم ب 1

 ليلحتلا « تلطشجلا « ةيكولسلا « ةيفيظولا « ةيئانبلا)
 (لماوعلا ليلحت ؛ ىسفنلا
 نب ..0 ١ ١ رصاعملا سقتلا ملع ىف عيرألا رظنلا تاهجو -

 (ةيئاسنالا ؛ ةيفرعملا « ىسفنلا ليلحتلا « ةيكولسلا)

 سفنلا ملع ف ثحبلا قرط : ثلاثلا لصفلا
 2 7_2 ل نييربجتلا عيفلا تذ

 م
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 تكل ل ل 00 ب 06

 ماأل

 « ىبيرجتلا جمهنملل ةيساسألا ةركفلا « ضرفلاو ةلكشملا)

 نيأ 2« ىبءرجتلا ميمصتلا « تاريغتملا ؛ ىديهمت لاثم
 (ةيعفاو ةيرجتل جذومن ع9 براجتلا ىرجت

 . ٠ ةيعيبطلا ةظحالملا

 للا ا 1 5 مادختسالا ىعاود)

 ايا يالا « تاقيبطتلا
 :.. رابتخالا ةقيرط

 رادلا دودحل «

 راب اراب ( ان انتخالا « تارابختسالا
 ٠ ةلاحلا ةسارد
 ٠. ةيطابت رالا تاساردلا

 ق ءاصحالا ةيمهأ

 ١ اجيتنلاو ببسلا قنا

 ٠. سفنلا ملع

 ىبصعلا زاهجلا : عبارلا لصفلا

 .. ىرشبلا خملا نع ةماع ةركف

 0 1 يرسل زايد ناسا
 .. ىبسعلا رقما ق ثحبلا قرط

 . حملا ماسحل

 ٠. ةيبصعلا ايالخلا

 +. كولسلاو 5 خلا ا ئبضعلا ذاهجلا
 ىلوالا حملا ةفيظو
 ةيناثلا خملا ةفيظو
 ةثلاثلا خملا ةفيظو
 ٠ عامصلا ددقعلا

 56 كاردالا فيرعت

 كاردالاو ساسحالا

 ٠ عايزيفوكيسلا

 . لاعفألاب مايقلاو ةئيبلأاب ساسحالا :
 ... ركذتلاو طيطختلاو ريكفتلا :
 ةيوضعلاو ةيلاعفنالا انتابح ىف مكمتلا :

 كاردالا : سماخلا لصفلا

 . 0 ةيلمع هفصوب كاردالا

 ٠.٠ كاردالا ق هايتنالا 0

 5 .. كا دل ةددسحملا ةيتاذلا لماوعل
 2 مق الا فطاوعلاو :لوبيملا 2 ةيعفادلا 2 0

 (ميقلا « ةقباسلا ةربخلا«ةنهارلا ةيجازملا ةلاحلاو لاعفنالا

 (ةنهملا
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 «لاصتالا ,براقتلا «هباشتلا « ةيضرآلاو لكشلا « ةطاسبلا)
 ( كرتشملا ريصملا « قلغلا ؛ لثامتلا

 ياسا ميكا ناألاا 1 اق 337 1 ةفاسملاو قمعلا كاردا ا

 ليا 0 6 ... ... ةكرحلا كاردا
 (ةيقيقحل لا ةكرحلا 2 ىل هر « ةيرهاظلا ةكرحلا)

 لوا نقولا ف ل ا ا نمزلا كاردا ب ٠

 ١١ ملل ىف 3 .. (نيعلا تاكرحا 0 ءايشألا كاردأ 181

 1و رمل عم ا 1 ٠٠ كاردالا تابك ا ١١

 ة1قتإلا ىلع رم ال فلا فلل مم ىكاردألا ميظنتلا ريغت و

 وهل ررف فره رقم فعلا فقع فمولا مقفل رفع همف 0 ١4

 4 ةهوف اا #66 هةموو 1 6. 000 000 ٠ 0300 ,66 .٠ سوالهلا ب 16

 ل 0 000 ساوحلا قاطن را كاردالا 15

 ملعتلا : ا لصفلا
 وسأل . .. ملعتلا ةسارد ةيمهأ - ١

 يي | مرو فمر فرعا فمما فقه فقم فففل ريق فوق ملعتلا فيرعت ا

 ١ فرو فرقا فقط فوك يرجع ةفقأ فقر قف .. جضنلاو ملعتلا ب 8114

 ١  - 4لا 0 + دام ”ةيعفاحلاو هلعقلا
  4. 5ةيلمع ىف ةرثؤملا لماوعلا ١ ملصق .. 3200

 ملعتلا رثأ لاقتنا - ةب ١.. را 0 هلع فلل
  . 54ملم فق فرق ىديلفتلا طارشالا 4

 فيودح طور + لمفم لاثوب « هنراهشل فراناب ميمهت)

 «ميعدتلا « نمزلا : ىديلقتلا طارشالا ءىدابم « طارشالا
 « زييمتلا ) ةباجتسالا ميمحت '؛ هبنملا ميمعت '؛ ءافطنالا

 فيكلا « ةيئاثلا ةبترلا نم طارششالا ؛ ىئاقلتلا عوجرلا
 ىضارتفالا هيلع : تالي ذلاو نماوخلا سضعب ٠ مكلاو

 ش (ىيزنيلا نالعالا « صيخشتلا « ىمفنلا
 لو فرق فرقنا ريف وقف ففعل هيكل فرق 2 ىئارجالا طارشالا 2 م

 ىطرشلا ميعدتلا 2 ةيراجتو رايك قودنص ) فيرعت (

 ةدترملا ةيذغتلا « ةيدارااللا تاباجتسالا « كولسلا ليكشت
 جالعلا : جمربملا ميلعتلا ١ تاقيبطت ٠ ةيجولويبلا

 (ىسفنلا
 04 .. 2 ىقرعملا ملعتلا - 5

 ةيفرعملا ةطيرخلا ' ةيفرعملا بيكارتلا «راصبتسالا براجت)

 هه اأآ د



 ؟مالا ل تي يي ٠.١ ةيظحلللاب ملعتلا ها

 ودل ةلتاحامب لعن من 3 فيك )2 5 2 فيرعت)

 ا ) جدومنلا نيوكت ىف ةرثؤملا لماوعلا

 كا 00 ... ٠.. بسأحلا ةدعاسمب ملعتلا ١

 دكر : اكل لصفلا
 سا وللا يلم افرع يلم 0 0 نيب ةقالعلا ١
 اك 40 فففل ا فيفا ففعل ففوق عرف 55 ركاذلا سايق قرط *

 ( ملعت ا! ةداعا 2 0 2, ءاعدتسالا)
 نال 1و داما يي ضروب ردع مج دست زق ا ذلل لسع ا تاك بم 8
 تا/ل إلا يلم وزفلا رقم رفحا فوج فقع فوج ردا ىثالث جذومت تنذ4

 علم يل يم م م م م ... ١ ةيسسجلا ةركاذلا ه6

 1 . .. ندلا ةريصق ةركاذلا 5
 اهتقالع 2 غاجبرتسالا )2 : .نيزختلا « زيمرتلا لحارم)
 الا 6 جامدالا ةرهاظ « ريكفتلاب

 ندب 8 .: قسما ةليوط ةركاذلا 0

 0 3 عاجرتسالا ىف ةرقؤملا
 ممله ... .. ء.. ٠١.. ةركاذلا نم ةثالثلا عاونألا نيب قورفلا م
 5185 يع ةيوطو 0س ةريصق : نيركات ور ىلا 3

 ٠ - نايسنلا .. 0
 ) ا نايسنلا تايرظن ؛ 0 لمعلا لا لماوعلا )2 ناقل ىنحنم

 ١ نيسحت ب الذاكرة  ... ... 2-5

 ءاكذلا : نماثلا لصفلا
 ميول ىلا. بم م ع م ... ا... ماكذلا تاقيرعت ب ١

 سلا مع رم يم هم ع م م ماكذلا سايق روطت ب *

 عيل يم يم م يب نع .. ا... ىلقعلا رمعلا موهفم كل

 اإل املرا .ع ا يم نع يم ... 2 ماكذلا ةبسن ىثعم -

 ميلا ىلا رم ريم م يم م يي ٠  ماكذلا تايوكسم 5

 يسلم وخال 5 ب هتايرسظن : ءاكذلا ةعيبط تيد

 0500 ؛ كيادنروث ؛ نوتسريك « نامريبس)
 ضف رفا رع لم لاو ةنارولا : ماكملا تاددحم ل ا(

 ءاكذلا بسن د « براقآلا نيب ل « ةوخالا

 عويش ؛ ىنبتلا ةرهاظو .ءىجالملا لافطأ ٠ طسوتملا وحن

 كنتم



 ( ءاكذلا ةبسنل ىجولويبلا ساسألا « ةنيعم رسأ ىف صقنلا

 ةقبطلا « داليملا بيترت : ءاكذلل ىثيبلا ساسألا (

 ( ءاكذلا ةبسنو رقفلا « ةيلالسلا قورفلاو ةيعامتجالا

 ءاكذلا بسن ىف نيسنجلا نيب قورفلا - مل

 ءاكذلا ةبسن تابث و

 ءاكذلا تارابتخال جذامن 1

 2 05 57 ثم لجيررلا مسر « رلسكو رايتخا)

 تارابتخا ريحت ؛ ةفاقثلا رثأ نم ةررحتملا تارايتخالا

 (ءاكذلا

 (نويوهوملا « ىلقعلا رخأتلا) ءاكذلا ىف فرطتلا .- ١

 عادبالا تب أ

ل « ريكفتلا 58 )م عايبإلاو ءاكذلا)
 نمشفلا 

 عادبالا ةيمنت « عاديالا سايق ؛ عدبملا

 عفاودلا 1 عساتلا لصفلا

 ا ةيعفادلا فيرعت  .د..

 "6 عفاودلا فينصت كك درا

 عقاد ع جذومن ىويحلا نزاوتلا . #7« ش

 ٠ ةيلوألا عفاودلا ل .عسع

عفادل ةمظنملا ةيسجلا ةرهجاألا : عوجلا( 1)
 0 3 

 مكحتلا « ماعطلا لوانت ىف ىدملا ريصق مكحتلا

 لوانت كولس ىف ةيئيبلا لماوعلا رثأ * ىدملا ليوط
 ةيجولوكيس ةلكشم : ةنادبلا ٠ ماعطلا

 ميظنتاا لئاوسلا صقنل ىلكلا ةباجتسا : نكطعلا (ب)

 شطعلا عفادل ديهملاو ىلكلا

 « ىسنجلا كولسلل ةيجولويبلا سسآلا : سنجلا (ج)

 تاباجتسالا « ىسنجلا كولسلا ىف ةيكيبلا لماوعلا

 ةيسيجلا تافارحنالا يفعب ؛ ناسنالا ىدل ةيسنجلا
 ١ 1 ا 3 تنخت (د)

 ...  ةيعامتجالا عفاودلا 2 8

 ماقال ىلا :ةجاحلا ؛ زاجنالا ىلا ةجاحلا)

 ..0 هينملا عفاود د00 ا
52 

 ا ) ةراقألا قغ تعحلا « ىسحلا هيبنتلا (1)

 ٠ نوسدود  زكريي نوناق « لثمألا هينتلا

25 0 
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 دع

 تل نفل يع اى 00

 ثني >2 دع

 ءايشآلا ةجلاعمو فاشكتسالا (ب)

 ناودعلا ىف ةيعفادلا لماوملا

 (ناودعنل ةيكيبلاو ةيجولويبلا سسألا)
 تالاعفنالا : رشاعلا لصفلا

 .٠ تالاعفنالا فينصت

 لاعفنالا تانوكم
 تالق عفاودلا نيب ةقالعلا
 لاعفنالا سايق -

 « هريدقتو 506 ةظحذام : رهاظلا كولسلا (1)
 قيرط نع لاصتالا + قطنلا ةقيرط « هجولا تاريبعت
 نويعلا

 لاعفنالل ةيجولويزيفلا تابحاصملا (ب)
 ةيلظفللا قرطلا (ج)

 بذكلا فشاك (د)

 لامشتالا ىف ةيجولويزيفلا تاريغتلا -
 ملعتمو ىرطف ىلاعفنالا ريبعتلا
 قلقلاو بحلا ؛ لاعفنالل ناجذومت
 لاهعفنالا تايرظن

 لاعفنالل ةيضرملا تاقلعتملا ضعب ٠
 (بلقلا ضارمأ « ةدعملا ةحرق)

 ةيصخشلا : رشع ىداحلا لصمفلا

 ةيصخشلا تاددعحم 0-7

 ) )1١ةيحولوببلا تايدبحلا .

 ةيكيبلا تاددحملا (ب)
 _ (ةديرفلا تاربخلا 4 ةكرتشملا تاريخلا)

 ةيصخشلا تايرظن م

 (ةيرهاوظلا 3 ىعامتجالا ملعتلا «( داعبألا « لا

 3 تار اوتسللا 2 ريدقتلا سيياقم 2 ةظحالملا 0 ةلباقملا)

 4 ةيعوضوملا كولسلا تارابتخا 2 ةيطاقسال أ قرطلا

 ( ةيجولويزيفلا سيياقملا

 دك اقدم

 ه6.

 ء17/

2104 
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 94 ل
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 كرام مرر ممم وفعلا فقفقأ عرف نعول ففعل كفق ةيصخشلا تايث - 06

 عو1ك مم ل م ب ل ٠0 ةيصخشلا تاقلعتم ضعي ا 5

 48 م همم تت. م م 2 داشلا كولسلاو ةيصخشلا 0

 ذاشلا ا رشع ىناثلا لصفلا
 اواي مانا لت كو . ..2. تع  ؟ ذاكلا كولسلا وه اما ١

 قفل هع ملا كلا قلل ع .. ... ةيفخيرات ةذبن  ة؟

 مز م م ل 2. تاكل ١ كولسلا ةساردل ةثالثلا لخادملا 7 #* 

 (ىوضعلا « ىسفنلا ؛ ىئيبلا)
 هام ا 6 تل. ...0  ةصيخشتو ذاشلا كولسلا فيئصت-ب :

 ةزلاإلا معزا ةمعلا رمع 3 باصعتالاو قلقلا تابارطضا.- 5 0

 0 ”تابارطضالا ' :تايشتلا « ةذاشلا فوانشتملا) ص

 68ه مل يلع معا مع يس يع يم يع ع عادصلا
 قالك دن سأل نم نع نمر دع 1 ١ ةةييفشلللا ابار طش بعد "3

 (ةدراشلا « ةفوختملا « راوطأآلا ةبيرغ)

 قاله زعم ةرقلا ريف (سوهلاو باكتكالا) ةينادجولأ تابارطضالا 7

 رس ) ريفتلاو لا راحتنالا)

 6س ل هقول فيم ماصقفلا -

 2 ماصقلل نييماصفلا فصو « ةيكينيلكالا فاموألا)

 1 ( ماصفلل ةيلباقلا جذومن 2 ماصفلا تاددحم

 م15 ..0 ٠.0 .. .. .٠..  ةيوضعلا ةيلقعلا تابارطضالا

 سفنلا جالعلا : رشع ثلاثلا لصفلا
 نوال ... تل ب ب ب ا... ىيقثلا جالفلاب فيرعت ١

 60 ممم ومو 0 55 55 0000 00 030 ةيخيرات ةذبن - 1

 مهأل منعا فعمل فلفل فففل ىلع ريق جالعلاب نومتيملا نويذهملا 3 و

 مقر رفقا عفق فرق فرفلا لوقا ورع فرع ىسعقنلا جالعلا قرط دحا 4

 قر ن6 دود هي تمل مب ملم دمك“ .ىنقنلا ليلطتلا 1
 قاس للف ءمملا هلع لف ليل لوح زكرمملا جالعلا (ب)
 هده بن .قولسللا عدعسعلا كير

 بالدعلا/1:ان ادعت ناضل داضملا طارششالا)
 : ةيئارجالا قرطلا ٠ رفنملا جالعلا « ىراجفنالا
 ءانبلا ةداعا ٠ جذومنب ءادتقالا ٠ ةيزمرلا تآفاكملا
 (تاذلا طبض تاءارجا ٠ ىفرعملا

 هه 186 دج



 ىعامجلا جالعلا (د)
 تاعامج ؛ ةيساسحلا بيردت « ةيسفنلا ةسيليثمتل 3 لل

 (ىرسألا جالعلا ؛ ةهجاوملا

 ىسفنلا جالعلا راثآ مييقت همم. * 0

 ىجولويبلا جالعلا - 5
 ريقاقعلا « ةيسفنلا ةحارجلا « ىجنشتلا ىبرهكلا جالعلا)
 (ةيسفنلا

 ىعامتجالا كولسلا : رشع عبارلا لصفلا

 نياقلا يلع ركزو احمل سفنلا ملع - ١
 نيرخألا دوجو ريشأت - ؟

 ىعامتجالا ليهستلا ( ؟)

 دهاشملا لخدت (ج)
 صاخشألا نيب بذاجتلا * 

 صاخشألا نيب بذاجتلا ةمق بحلا (ب)

 ةرياسسملا +

 ةطلسلا ةعاط  ه

 حملا لسغ - 5
 ىعامتجالا كاردالا - ٠
 ىئيبلا سفنلا ملسع م

 ماحدزالا (1)

 ءاضوضلا (ب)

 ءاوسسهلا ثولت (جالسح
 صصخشلا زيحلا (د)

 تاو
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 م1
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 لو 0 ا!لصعل ١

 هتالاجمو سفنلا ملع فيرعت

 ٠ حلطصملا لصأ

 ٠ سفنلا ملع تافيرعت ددعت

 ٠ سفنلا ملع عوضوم كولسلا

 : سفنلا ملع ف ةيساسالا ةلداعملا

 ٠ سفنلا ملع فادهأ

 ٠ مولعلا نم هريغب سفنلا ملع ةقالع

 «ةعورفو ندكنلا ملع تالاجم

 ٠ ىسقنلا للحملاو ىسفنلا بيبطلاو ىمفنلا ىئاصخاالا



 1 ليت تعا ٠ كالاتنش ©؟كددل لدنك



 حلطصملا لصأ - ١

 داجو « هسفن تجرخ : لاقيو « حورلا ىه ةيبرعلا ةغللا ىف سفنلا
 ىتلا سفنلا نآل اسفن مدلا ىمسو « مدلا كلذك سفنلاو ٠ تام : هسفنب
 هنيعو ءىثلا تاذ كلذك سفنلاو ٠ مدلا اهماوق ناويحلا ةلمجل مسا ىه
 : لاقيو ٠ دلجو قاخ : سفن وذ نالفو ٠ هنفنب وأ هسفن وه ءاج : لاقي
 ٠ ىدارمو ىدصق : اذك لعفأ نأ ىسفن ىف

 بتاجلا كلذ ىلا ريشت ةيبرعلا ةغثلا ىف سفنلا نا لوقلا لمجم
 لمشيل اضيأ اهادعم مسقي امك +. نحلا ناسالا.ىدل ىونقلا وأ ىعؤرلا
 " ٠ عوزنلاو ةدارالاو قلخلاك بئاوج

 نيعطقم نم ةيزيلجنالا ةغللا ىف سور مادو سفنلا ملع ةملك نوكتتو

 عستا مث « سفنتلا وأ سفنلا ىنعت ىنعتو طوزتعطع : امه ىئانوي لصأ امهل
 لقعلا وأ ةيرشبلا سفنلا وأ' حورلا وأ ةايحلا ىلا ريشت تحبصأو اهانعم

 «لاوقألا وأ مالكلا وأ ثيدحلا ىنعيف ةمهم5 ىناثلا عطقملا امأ « 4
 وأ ةفرعملا ىنعم ديفي حبصأ اريخأو « لاقملا وأ ثحبلا ىنعيل روطت مث

 نأ ىلا ةراشالا ردجتو ٠ ةيجهنم ةيملع لوصأ هل ىذلا ثحبلا ىأ ملعلا

 ٠ «سفنلا ١

 سفنلا ملع تافيرعت ددعت - ؟

 ةيرظنلل اعبت تفلتخاو « ليلق ريغ اددعت سفنلا ملع تافيرعت تددعت

 ملاع نع ةروثاملا لاوقألا نمو ٠ روصعلا ربع سفئنلا ملع اهب رم ىتلا

 ةساردب أدب سفنلا ملع نا» : هلوق «ثروودوو» ريهشلا ىكيرمألا سفنلا

 مث «هلقع بهذ نكل : لقعلا ملع حبصأ مث ؛ هحور تقهز نكل 2« حورلا

 نأ دعب العف هدقف دقو ٠ «هروعش دقفي نأ ىثخأو « روعشلا ملع حبصأ

 ! كولسلا ملع حبصأ

 ىلعو « ناسنالا سردي ىذلا ملعلا هنأ سفنلا ملع تافيرعت نمو

 ا 18



 قيد ريغ فيرعتلا اذه ناف « داعف ناسنالا سردي سقما مسس نا نم معربا

 : ىلي امل ار ظن

 ةفلتخم اياوز نم كلذو « اليلق الا ناسنالا مولعلا لك سردت ( أ
 ٠ عئام ريغ هنكلو عماج فيرعتلا اذهف اذل ؛ لاحلا ةعيبطب

 نأ كلذ « كلذك ناويحلا لب طقف ناسنالا سفنلا ملع سردي ال (ِب

 ىدل طاشنلا كيناوح نما ادداجب ةساردلاب لمشيل ' عستي سفنلا ملع عوضوم

 ٠ ةيناويحلا ةكلمملا عاونأ مظعم

 فيرعتلا « اضيأ سفنلا ملع ىف ةساردلا عوضوم تاديدحت نيب نمو

 فيرعت وهو ٠ ناسئالل ةيلقعلا ةايحلا سردي ىذلا ملعلا هناب لوقي ىذلا
 ذا « ملعلا اذه هسردي ام لك لمشي ال هنأ الا « هقباس نم اديدحت رثكأ
 ةلصتملا ةيلقعلا تاللجملا) ©0هعمهأانا#ع ةيفرعملا بناوجلا طقف سرديال
 (ىدارالا) همها ىعوزنلا نيبناجلا لب ؛« (تامولعملا زيهجتو راكفالاب

 ٠ كلذك (ىلاعفنالا) 5 ىئادجولاو

 سردي ىذلا ملعلا هنأب هفيرعت وه « سفنلا ملعل رخآ ديدحت كانهو
 ريكفتلاو ركذتلاو ملعتلاو كاردالا لثم 1462183 659 ةيلقعلا تايلمعتا
 سفنلا ملع) ةيوسلا اهتالاح ىف م 2« اهريغو عادبالاو ةلكشملا لحو
 سفخلا ملع) ةيوسلا ريغ اهلاوحلأا ىف اهتاذ تايلمعلا هذه ةساردو « (ماعلا
 قرمعملا سفنلا ملع ومنل ةجيتن فيرعتلا ذه عاذ دقو ٠ (ىضرملا
 ىف ثدحت امك 507 تايلمعلا : رهاوظلا ملع) ىجولونيمونيفلاو
 لضفن انئكلو « ةيعوضوملاو ةقدلا نم ريثك هيف فيرعت وهو « (ةربخلا

 ضرعنس ام وه ريخآلاو ؛ كولس ىف تايلمعلا هذه نيمضتب لئاقلا ىأرلا
 نألا هل

 سفنلا ملع ةسارد عوضوم كولسلا  ؟*

 ٠ «ةيوضعلا تانئاكلا كولس سردي ىذلا ملعلا وه سفنلا ملع»

 لصفن نأ انمهيو ٠ اليلق الا سفنلا ءاملع لك فيرعتلا اذه ىلع قفتيو

 « ملعلا : ىهو فيرعتلا اذه اهنمضتي ىتلا ةثالثلا تاحلطصملا نع لوقلا
 ٠ كولسلا « ةيوضعلا تانئاكلا

 8ع ملسعلا كك

 نم ةعومجم ىلا لوصولا فدهب رهاوظلل ةيعوضوملا ةساردلا وه

 دن 5و سس ا



 ل ةيعقأو قئاقح عمج 3 ةمدختسملا تايلمعلا نم ةصاخ

 يسفت يف ةمدختسملا ميهافملا نم ةددحم
 ة-يسسللل

 0:عوسأذ» ىوصضملا نئاكلا - ب

 نم ةعومجم هفصوب هتاذب لطافتحالا ىلع رداقلا ىحلا نئاكلا وص

 ٠ سم ةدلماكت قئالظو:ءادآ ىلع ةرداق ءازجأا نم نوكتنو : ةزهكملا
 ناويحلا ىلع هرصق ىلع فرعلا ىرج نكلو ٠ناويح. وأ تابن ىأ لمثيو
 موقي هنأ ىلع ىوضعلا نئاكلا ىلا رظنيو « سفنلا ملع ىف ناسنالاو
 ٠ ةيجولويزيفو ةيسفن فكاظوب

 ةيحلا ةدحولا كلت وه  ةيجولويبلا ةيحانلا نم  ىوضعلا نئاكلاو

 مايقلا ىلع  ضعب عم اهضعب ب ةرداق ةزهجأو ءاضعأ نم نوكتت ىتلا
 فئاظوب مايقلل ةزهجم ةيوضعلا تانئاكلا هذهو ٠ ةرزآتم ةيلماكت فئاظوب
 لسانتلاو ومنلاو ةيذغتلا : ىهو « ابب ضوهنلا ىلع ةرداقو ةريثك ةيويح
 ٠ ساسحالاو ةكرحلاو

 سفنلا ملع ق ناويحلا ةساردب مامتهالا بابسأ

 : اهنيب نم ةديدع مامتهالا اذه بابسأ نا

 3 ةددحم لماوع هكولس ىف رثؤت ِ طيسب ىوضع نكاك ناويحلا هل

 مهف ناو ٠ ىتش لماوعب هكولس رثاتي بكرم نئاك ناسنالا نأ نيح. ىلع
 ٠ طسبالا ةسارد قيرط نع رسيأ نوكي بكرملا

 نأ نكمي ناويحلا ىلع بيرجتلا نم ةدمتسملا تامولعملا نا * 
 ْء ٠ ناسنالا ىلع ممعت

 ىلا ةنراقملاب براجتلا ىف ةمدختسملا تاناويحلا رمع رصق ب9 »
 ةيلوط ةيعبتت تاسارد ءارجا  ريصق تقو ىف  نكمي مث نمو « ناسنالا
 ٠ هكولس ومن ىلع آمل 10181

 ناكما ىلا ناسسالا ىلا ةيسلاج ةاؤتسللا نيه وق قدا محاولا <”
 ناكمال ارظن ةيثارولا تافصلا لاقتنا صوصخب هيلع تاسارد ءارجا
 ةثالث نارثفلا ليج رمع الثمف « ليوُط ريغ تقو ىف هنم ةدع لايجأ خيرفت
 ةثالث نم رثكأ ةسارد سفنلا ملاع عيطتسي ال نيح ىلع « ابيرقت روهش

 ٠ اهلك هتايح لالخ رشبلا نم لايجأ

 ةسارد فدهب ناويحلا خم ىلع ةيحارج تايلمع ءارجا ناكمأ هس 0

 تم 1: عه



 خملا نم ءازجأ لاصئتسا راثآ عبتت ناكما عم 0 كولسلا ىلع حملا ربثأت

 كلذ لاثمو ٠ ناعلا لع هوا قس دخا كولسلا اذه ىلع

 1. 8. ةاقلطتم ولملام تريوز ذاثسأللا اهب مأق ىتلا ةيكيسالكلا ةساردلأ

 ءزجلا) 006151181 1.0406 ىوققلا صفلا نم ءزج فط]05[198 لاصئتتسا ىلع

 ىدنهلا درقلا ىدل (راصبالا زكارم مضي ىذلا ىخملا ةركلا ىفصنل ىفلخلا

 ٠ هيدل ناولألا كاردا ىلع كلذ ريثأت نايبل كانك

 لبق ناويحلا ىلع ملا طءاتعو ريقاقعلا راثآ صحف - 1

 الثم ةئدهملا ريقاقعلاك « ناسنالا ىلع اهمادختسإ

 ةجرد ىمقأب ناويحلا كولس ىلع ةرثؤملا تاريغتملا طبض ناكما  ا/

 ماعطلا نم نامرحلا تاعاس ددعب عوجلا عفاد ةوق ديدحتك « ةقدلا نم

 صفق ىف رئاجسلا نم ددحم ددع ناخد قاشتتسال هضيرعت وأ « رافلا ىدل

 اهديدحت اريثك بعصي ىتلا لماوعلا ريثأت بنجتل كلذو « قالغالا مكحم

 : نخدملا تاداع  لاجملا اذه ىف  هيمسن ام وهو « ناسنالا ىدل اعيمج

 ناخدلا عالتبا « هيلي ىذلاو سفن لك نيب ةينمزلا ةرتفلا ؛ سفنلا قمع

 نم كورتملا ءزجلا لوط « دح ىأ ىلاو ايحلططس هقاشنتسا وأ ةكرلا ىف

 ظ : لماوغ نه كلذ ريغو ٠٠.١ ةزاجيسلا

 ٠.٠0٠ نامرحلا «ةيذغتلا « ةياعرلا « ةئشنتلا : بيلاسأ ىف مكحتلاك « ناسنالا

 .اهريغو

 قيرط نع  ةنئيعم تاناويحل ىئارولا بيكرتلا ميظنت ناكما 9
 «٠ ةنيعم تافص ىلع ةثأرولا ريئأت ةفرعمل كلذو حيقلتلا ةيلمع ىف مكحتلا

 ةلمتحلملا جئاتنلا نع فشكلل براسجتلا تاناويح مادختسا ١4ه

 طوفضلا ) باصعنالا « ةيذغتلا ءوس : لثم اهيلع ةكيسلا تاربخلل

 همادختسا نكميال ام وهو ؛ خلا ٠.. باقعلا « دشحلا « لزعلا « ( 5معم5

 ٠١ اهيلع بيرجتلا ضفرت ال « امود ةنواعتم تاناويحلا «

 هدحتال رمأ ناويحلا ىلع براجتلا ءارجا نأ قبس امم مهفن الأ بجيو

 ىلع براجتلا ءارسجال ريياعمو طباوض ارخؤم تعضو دقف « دودح ىأ

 ىلع. ةوحنلا 00 تعضو ىتلا ةيقالخألا مىدايملل ةرظانم 3 ناويحلا

 ٠ نييمدألا نيكراشملا

 ناسئالا قا سردي هناي قنقنلا ملعل نيصصختملا ضعب فيرعت ناو
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 نأ ةظحالم بجي نكلو .٠ قيقد ريغ رمأ وهل « ناويحلا نيلفغم « لدقف
 كولس ةسارد امو « لوألا ماقملا ف نأسنالا كولس مهف وه فدملاو ةياغلا
 الا مهللا « فدهلا اذه قيقحتل ةليسو الا اهنم ليلق ريغ بئاج ىف ناويحلا
 دنع ا/ةون2ل 23604 ىرصبلا لاجملا ةساردك اتحب ايرظن فدهلا ناك اذا
 اننا ىلا ريشن نأ دونو ٠ الثم جاجدلا ىدل ناولآلا كاردا وأ ةعدفضلا
 ٠ باتكلا اذه ىف ىناسنالا كولسلا ىلع زكرئس

 8ءطفئؤلمد» كولسلا  ج

 « ةيجراخلاو ةيلخادلا ىوضعلا نئاكلا لاعفأ عومجم وه كولسلا
 كلذك كولسلاو ٠ ةيعامتجالاو ةيداملا هتئيبو ىوضعلا نئاكلا نيب لعافتلاو
 . ناويحلاو ناسنالا اهب موقي ىتلا ةطشنألا عاونأ فلتخم

 هذه نمضتتو « ةيويحلا تايلمعلا لمشي ىذلا لكلا نم ءزج كولسلاو
 « ومنلا « (ةيحلا ايالخلا ىف مدهلاو ءانبلا اتيلمع) ضيألا : تايلمعلا
 هذهو ٠ ةيومدلا ةرودلا « جارخالا « مضهلا « ىجيردتلا فعضلاو لوبذلا
 ىبيصعلا نيزاهجلاب ةطبترملا كلت ةصاخبو « ةيجولويزيفلا تايلمعلا
 لاعفأ كولسلا ىنعيو ٠ كولسلا ساسأ لكشت (ءامصلا ددغلا) ىدغلاو
 فلتخم ناف ةايحلا لجأ نم ناسنالا ىعسي امدنعف ؛ لكك ىوضعلا نئاكلا
 اذه قى ةلخادو ةنمضتم نوكت تالضعلاو نيتئرلاو بلقلاك همسج ءاضعأ
 ملع ىلا اهفئاظوو ءاضعألا هذه فلتتخم بيكرت ةسارد ىمثنتو ٠ ىعسلا

 : لكك ىوضعلا نئاكلا طاشن وه رطخ. نم بورهلا نكلو « ءاضعألا فئاظو
 ٠ هكولس هنا

 ظحالملا ريغو ظحدلملا كولسلا

 « رهاوظلا نم نيعونلا نيذه ةساردب رصاعملا سفنلا ملع صتغي
 : ىلي اميف زاجياب امهل ضرعنو

 ةرشابملا ةلخحالملل لباقلا كولسلا  الوأ
 ةهتهتلاو 1105 تاجلخلا : اهنم ةريثك كولسلا نم عونلا اذه ةلثمأو

 صخشلا سمل لثم) ةيرهقلا لاهفألاو ريرسلا لابو قرعلا زارفا ةدايزو
 (ةيسنجلا ةردقلا مدع) ةنعلاو (قيرطلا ىف هريس ءانثأ رونلا ةدمعأل
 ... كحضلاو ىثملاو ثْيدحلاو ةكرحلاو ةيراحتنالا تالواحملاو فنعلاو
 ةظحالملا لبقي 0765 حضاولا رهاظلا كولسلا نم عاونالا هذه لثمو
 ؛ةدع تاباجتسا ىلع انركذ امن كولس لك لمتشيو « سايقلاو ليجستلاو
 ٠ ةيلخاد وأ ةيجراخ تاهبنمل لعف در اهفصوب ردصت



 ةرشابملا ريغ ةظحالملل ةلباقلا رهاولذلا  ايناث

 ملاك جراخلا نم اهتظحالم لهست ال كولسلا نم عاونالا هذهو

 تايلمع كلذكو « نزحلاو فوخلاو عوجلاو مومهلاو عادصلاو نائسألا

 ةرمضملا ةعنقملا ةيلخادلا بناوجلا نم كلذ ريغو ليختلاو ركذتلاو ريكفتلا

 ىذلا (ديحولا نوكي دقو) ىساساألا ردصملا وه هتاذ صخشلاو 0076 ٠

 رظنا) ناطبتسالا قيرط نع كلذ نوكيو < رهاوظلا نم مونلا اذهب انربخي
 ٠ (ىناثلا لصفلا

 ىئزجلاو ىلكلا كولسلا
 قرفن ءاضعألا فئاظو ملعو سفنلا ملع ىف ةساردلا ىلاجم نيب ةقرفتلل

 ٠ ىثزجلاو ىلكلا : كولسلا ىعون نيب

 210197 ىلكلا كولسلا  الوأ

 وه وأ « اهئازجأ عومجم عم ىواستت ال كولسلا نم ةريبك ةدحو وه

 :ةيجولؤيزيف ميهافمب هتم رثكا ةيجولوكيس تاحلطصمب رسفيئذلا كولتنلا
 طاشنلا كلذ هنا « سفنلا ملع عوبفوم وه بكرملا ىلكلا كولسلاو

 ءانثأ « لكو ةدحو وه ثيح نم هرسأب ناسنالا نع ردصي ىذلا لماشلا
 بحاصي لب طقف هيديب بتكي ال بتكي نيح الثم ناسنالاف ٠ هتئيب عم هلماعت
 ىئادجولا طاشنلاو « كاردالاو هابتنالاك ىلقعلا طاشنلا نم عاونأ كلذ
 ناف ام عوضوم ىف ناسنالا ركفي امدنعو ٠ نزحلاب وأ حايترالاب روعشلاك
 ةيئادجو تالاحو ةيمسج تاريغت هسفن تقولا ىف هبحصي ىلقعلا طاشنلا اذه
 بضغلا وأ نزحلا وأ فوخلا وأ قلقلا لاعفناب رعشي امدنعو « ةفلتخم
 ٠ ةيلقع تابلقتو ةيجولويزيف تابارطضاو ةيمسج تاريغت كلذ بحاصي
 « لك وه ثيح نم ناسنالا نع كولسلا ردصي ةثالفلا ةلثمألا هذه ىفو
 ٠ ةيسفن ةيمسج ةدحو هفصوبو

 34هزءعباق# ىئزجلا كولسلا  ايناث

 كولسلا فصن نأك«ىرغص تادحوو ءوض ىلع فصوي امك كولسلا وهو

 تازارفاب ةصاخلا) ةيدغلا وأ ةيثضعلا ةيبصعلا ةطشنآألا ىوتسم ىلع
 تازارفاو تالضعلا رتوتو 25686*#©5 تاسكمنملا كلذ لاثمو « (ددفلا

 كولسلاو ٠ اهريغو ةيلآلا تاكرحلاو نيعلا فيكتو اهتاضابقناو ةدعملا
 ةطشنالا هذه ضعب نكلو ٠ ايجولويزيفلا ةسارد عوضوم طيسبلا ىكزجلا
 تاريغتلا سيقن نأك « كولسلا ىف ريغتلل تارشؤم اهفصوب مدختمت نأ نكمي
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 مسرو حملا تاجومو ضبنلاو سفنتلا سايق ةزهجأ قيرط نع ةيلاعفنالا
 ٠ اهريغو بلقلا

 كولسلا ساسي
 نئاكلا اهب موقي ىتلا ةطشنالا ةقدب اوسيقي نأ سفنلا ءاملع لواحي

 جهانم نم اهريغو سايقلاو بيرجتلاو ةظحالملا نومدختسيف « ىوضعلا
 ماقملا ف سفنلا ءاملع سرديو ٠ (ثلاثلا لصفلا رظنا) هقرطو ثحبلا
 ىملعلا ثحبلا نكلو .« هب موقي فيكو ىوضعلا نئاكلا هلعفي ىذلا ام لوألا
 لصي ىملعلا ثحبلا نا ٠ (؟ فيكو ؟ اذام) ىوتسملا اذه دنع فقوتي ال
 نع اثحب « ةظحالملل ةلباقلا تايطعملاو 28:8 تانايبلا ءارو ام ىلا
 ٠جتنتست نأ نكمي ىتلاو « ةرشابم ةقيرطب ةظحالملل ةلباقلا ريغ لاعفألا

 سفنلا ملع ىف ةيساسألا ةلداعملا  ؛4

 تالداعملا نم اددع  مهثم نويكولسلا ةصاخبو  سفنلا ءاملع عضو

 ىلع دعاست « كولسلل 800061 جذومن عضول ةلواحم اهنم لك دعي ىتلا

 ةلويقم ةلداعم ىأل ةثالثلا دودحلاو ٠ هطبضو دب قبنتلاو همهفو هتظحالم

 - انرظن ةهجو نم  لمشت نأ دبال كولسلل ىروصت جذومن عضو ىلا فدهت
 اهجلاعنو ٠ ىوضعلا نئاكلا « ةباجتسالا « هبنملا : ةيتآلا ةثالثلا تاريغتملا

 : ىلي اميف
 هما -أ

 (ىلخاد وأ ىجراخ)) فقوم وأ ةثداح وأ لماع ىأ وه 5ةستنلانت5 هبنملا

 نم ريغي هلعجي وأ ىوضعلا نئاكلا ةباجتسا ريثيو ايعوضوم هديدحت نكمي

 ةيلخادو ةيجراخ ىلا تاهبئملا ميسقت نكميو ٠ هفقويو هفكي وأ هطاشن

 : ىلي امك

 ةيجراخلا تاهبنملا : الوأ

 ٠ ةيعامتجاو ةيئايزيف : ناعون ىهو
5-0 2 4 

 نكمي ىتلا ةقاطلا لاكشأ نم لكش ىأ : ةيئايزيفلا تاهبنملا ١

 نوكت نأ دبالو « ءايزيفلا اهمهأ ىرخأ مولع اهب اندمت ةزهجأب اهسايق

 ةبوطرلاو ةرارحلا ةجرد تاريغتو ءوضلاو توصلا تاجووم : اهتلثمأو

 ا [؟8



 تاقالعلاب لصتي ففوم ىأ ىهو ؛؟ ةيعاس هتجالا تابذملا تا

 ةهجاوم وأ اهيف كارتشالا وأ ةشقانم عامس : لسشم « ةلدابتملا ةيصخشلا
 ٠ انل ليمز نم هجوم لاؤس نع ةباجالا وأ قيدص ةلباقم وأ رخآآلا سنجلا

 ةيلخاادلا تاهبنملا : ايناث
 : ىلي امك ةيسفن وأ ةيجولويزيف نوكت دقو

 ءاضعأ فئاظوي ةلصتملا تاهبنملا ىهو : ةيجولوبزيفلا تاهبنملا ١
 رعشي ناسئالا لصجي امم مدلا ىف ركسلا ىوتسم ضافخنا لثم مسجلا
 قوف : رظكلا ىتدغ عاخن نومره) نيلائيردآلا زارفا ةدايز وأ « عوجلاب
 « ضبنلا لدعم عفريو « ركسلا نوزخمل دبكلا قالطا نم ديزيف (ةيواكلا
 نومره) نيسكورياثلا زارفا ىف ريغت وأ خلا ٠١.. تالضعلا ىابقنا لهسيو
 ىتلا ةيبضعلا تارايتلا وأ (مامألا نم ةبقرلا لفسأ ىهو ةيقردلا ةدغلا
 ٠ تالّرفعلا طشنت

 ةيسفنلا ةلاحلاب لصتي ام انه اهب هصقنو : ةيسفنلا تاهبنملا ل "
 «ماعوأو تادقتعمو تاروصتو راكفأو تايركذ نم. درفلل ةيلخادلا ةيلقعلاو

 ؛ انل نبا دلوم وأ انجاوز هيعل انركذت وأ ةعماجلا ىف انل موي لوأ ىركذك
 ٠ كلذ نع عتتمنف نيعم ناكم ىلا انباهذ ءارج. نم رطخلا انروصت وأ

 : ىلي امك ناعم ةثالك 265مههكع ةباجتسالل

 هبنملا ىلع هب دريو ىوضعلا نئاكلا نع ردصي لعف وأ طاشن لك ١
 . هيف رثأو هيلع هلعف سرام ىذا

 ةلألا ىلع اهبتكي ىتلا تاملكلا د دمك ىوضعلا نئاكلا طاشن جتان  ؟

 ةيوديلا ةرابملا رابتخا ىف اهب موقي ىتلا تالقن' ددعو « ةقيفدلا ىف ةبتاكلا

 ٠ ةيناث ١١ ةدل

 نسحتك « كولسلا ىلع هتظحالم نكمي ىذلا ريغتلا نم عوث  '؟

 -ةبيردتلا دعب ةةوملاب مسزلا زاهج ىلع اقل
 ىلا كولسلا للحي ذأ « كولسلا ليلحت جتان ىه تاباجتسالاو

 كولسلا عاونأ ب تاباصجتسا ىلا  للحن نأ نكمملا نمف « تاباجتسا

 لد ىف بلاطلا بولسأو « ةعاتملا ق مئاجلا رافلا كدلس : ةيتألا ةددعتملا

 ةرهسملاو ةطشقنملاو ةردخلملاو ةبينملا ريقاقعلا ىطاعتو « ةيضاير ةلأسم

 سس ا« نب



 ىلفقعلا ضرملاو ؛« تاركسملاو تاردخملا ىطاعتو ؛ تالضعلل ةيخرملاو
 .٠ اهريغو « مونلاو مالحالاو 2, كولسلا تالكشمو ىسقنتلا بارطضالاو

 : ةيتألا عاونأآلا ىلا تاباجتسالا حجار تزرع دمحأ ذاتسألا مسقيو

 ضابقناكو « كييحي صخش ىلع درلل كعارذ كيرحتك ةيكرح - ١
 ةملط ٠ ةرجح لوخد ىدل اهعاستاو « ديدش ءوض اهيلع طلس نا نيعلا ةقدح

 ٠ كيلا هجوي لاؤس ىلع درلاك ةيظفل - ؟
 « ةدعملا تالضع صلقت وأ ؛ مدلا طغض عافتراك ةيجولويزيف  ؟

 . 2هه(ةل15 ةهبجلا ةلضع رتوت وأ

 : سقت

 ريكفتلاك )2 راكفأ وأ فراعم بسك اهب داريام ىهو ةيفرعم - 60

 ٠ ملعتلاو ركذتلاو

 دنع ريكفتلا وأ ريسلا نع فقوتلاك « طاشن نع فكلاب ةباجتسا - ١
 ٠ نيعم ربخ عامس

 ىوسفعلا نئاكلا - ج

 فوسو؛(( ١١ص رظنا) اثيب امك ناويحلاو ناسنالا وه ىوضعلا نئاكلا

 : ىلي امب موقي ىذلا وهو « ةباجتسالاو هبنملا نيب طيسولا

 ١ - اهيرئاتيو اهاقلتيو تاهبنملل ضرعتي ٠
 : اودع ةنيفللا هفازع غافي نا

 ٠ ةباجتسالا هنع ردصت -

 (لاصخو صئاصخ) تاريغتم يف نييمدآلا نيب ةيدرف قورف كانهو
 ةيعامتجالاو ةيلاعفنالاو ةيفرعملاو ةيجولويزيفلاو ةيوضعلا بئاوجباك« ةريثك
 ضرعنسام اذهو 2 ىوضعلا نئاكلا تاريقتم صحف ناكمب ةيمهألا نمف اذلو

 ٠ ثلاخلا لصفلا ىف هل
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 ةلداعملا ةروسم

 هذه سكعتو « اذالث اروص سفنلا ملع ىف ةيساسألا ةلداعملا تذختا

 ةباجتسالا  هبنملا : الوأ

 هبنملا : نيقش ىلا كولسلا ةلداعملل ةطيسبلا ةروصلا هذه للحت
 نم ةهجولا هذهل اعبت  سفنلا ملاع ةمهم صخلتت ثيحب « ةباجتسالاو
 ديدحت وأ « تاباجتسا ىلا ىدؤت ىتلا تاهبنملا ىلا فرعتلا ىف  رظنلا
 نيدقعلا ىف داسو ١ - ١(١ لكش رظتا) تاهبنملا نع ةرداصلا تاباجتسالا
 سفن ملعب» ىمس ام « اكيرمأ ىف ةصاخبو نرقلا اذه نم ىناثلاو لوألا
 ةيجولوكيش رلظن ةهجو ىهو « 5-5 موز[عطم15ه» «ةباجتسالا  هبنملا

 ملعلل ةبسانملا ماهملا نأو «؛ تاهبنمل ةباجتسا كولسلا لك نأ اهادؤم
 ةطبترملا تاباجتسالاو تاببنملا ديدحت ىلا فدهت ىتلا ىه ىجولوكيسلا
 ٠ امهتيب ةطيسولا تايلمعلاو « اهب

 اجلب كو يح كم شف

 كولسلا ةلداعمل ىلوألا ةروصلا : )١ -١( لكش

 اديدع ناف ةلداعملا هذه اهريثت ىتلا ةديدعلا تالكشملا نم مغرلا ىلعو

 ٠ ةيبسنلا اهتطاسبل ا!رظن « اهيلا نوقاتشيو اهل نونحي سفنلا ءاملع نم
 انل حمسي ال ثيحب ادج ةيوق دعت اهتءافك مدع ىلع ةلدآلا ناف كلذ عمو

 : ىلي امك ةثالث اهتعافك مدع بابسأ مهأو ٠ اهيملا ةدوعلاب

 نم ةعومجم ىدلت ةدحاو ةباجتسا ىلا ىدؤي ال دحاولا هبثملا ( أ

 رابتخا ىف لاؤسك) امامت ادحاو هبنا! نوك نم مغرلا ىلعف : صاخشألا
 مزلت ال هبنملا اذهل ةباجتسالا ناف (ةرارحلا ةبرد ىف ضافخنا وأ ؛ ىسفن

 ٠ عيمجلل ةبسنلاب ةدحاو نوكت نأ

 حاولا درفلا ىدل ةدحاو ةباجتسا ىلا ىدؤي ال دحاولا هبنملا (ب

 هموت نم هظقوأ نوفيلت سرجل ناسنالا ةباجتسا نا : فقاوملا فلتخم يف

 اطشن هظاقيتسا دعب هل هتباجتسا نع ةفلتخم ىهل هنم هتيافك ذخأي نأ لبق

 ٠ ةيفاك ةدمب

 صخش رسي.دق : ةدحاو ةباجتسا ىلأ ىدؤت دق ةددعتملا تاهبنملا (ج
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 نفلا نم ةحول ةيؤرل رخآ رسي نيح ىلع « ىديرجتلا نفلا نم ةحول ةيؤرل
 ٠ ةدهاشم رخآآ رسيو 2 ةمسد ةبجو لوانتل ثلاث رسي نيح ىف 4 ىريئأتلا

 ١... ظوفحم بيجنل أرقي نأ اريثك هرسي دقف مهريغ امأ « ىحرسم ضرع
 .٠ اذكهو

 «ةباجتسالا  ىوضعلا نئاكلا  هبنملا» : ايناث

 «ةباجتسالاو هبنملا امه طقف نيقش ىلع ةلداعملل ىلوألا ةروصلا زكرت
 ةجاحلا نأ سفنلا ءاملع مظعم دجوف « اهيلا هجو املاط ىذلا دقنلل ارظتو
 اطيسو اريغتم (هلاصخو هصئاصخ. فلتخمب) ىوضعلا نئاكلا جاردال ةحلم
 ٠ ةلداعملل ةيناثلا ةروصلا (؟ - )١ لكش نيبيو « ةباجتسالاو هبنملا نيب

 ةباجتسا <« هبتم
 قوضع نكاك

 كولسلا ةلداعمل ةيئاثلا ةروصلا ؛ )١ -١( لكش

 ىلع ةدمتعم ىأ (د) 2مءانمه ةلاد (س) ةباجتسالا نأ كلذ ىنعيو

 : نآ ىأ (ك) ىوضعلا نئاكلاو (م) هينملا نم لك

 (ك ال م) د ع س

 11-ع5(14 رب 0 )

 «ىوضعلا نئاكلاو هبنملا نم لك صاوخ اهددحي ةباجتسالا نأ كلذ ىنعيو
 ٠ امهنيب لعافتلاو

 نأ كلذ ؛ ةمهم ةوطخ ةيناثلا ىلا ىلوآلا ةروصلا نم ةلداعملا ليدعتو

 (هبنم) عناي لقح ةيؤر نأ : ةدحاو ةباجتسا ىلا ىدؤي ال دحاولا هبنملا
 2« لقحلا عراز ؛ لقحلا بحأص : نم لك لبق نم هل ةباجتسالا فلتخت

 كلذ انركذيو ٠ ةعيبطلا مهلتسي نانف .« تارشحلا ملاع « تابنلا ملاع

 : ىلي امك نيمسق ىلا مسقنت ىسور نانفل ةريهش ةحولب

 ٠ ةافحلسلا ةعرسب نوريسي

 قرمت ةرايسلا نوري ذا « ةابثملا رظن ةهجو نم رورملا ةكرح  ؟

 دس [؟4



 كولسلل جذومن : انلاث

 نم لضفأ (" )١  لكش ىف دراولا 2:20120 جذومنلا دعن نأ نكميو

 «ىوضعلا نئاكلا « هبنملا : نم لك ىلع  هقباسك  دمتعي وهو « هيقباس
 ىلا تاهبنملا انمسق نأ قبس دقلو « هبنملاب جومنلا اذه ادبيو ٠ ةباجتسالا
 مدطصتو٠ (ةيسفنو ةيجولويزيف) ةيلخادو (ةيعامتجاو ةيئايزيف) ةيجراخ
 نم ةلاح ىف نوكي نأ طرشب « هيف رثؤتو ىوضعلا نئاكلاب تاهبنملا هذه
 تاهبنملا هذه ددحتتو ٠ ةنيعم ةقيرطب اهل ةباجتسالل ؤيبتلا وأ دادعتسالا
 نئاكلا نع ردصت مث « ةئيبلاب رخآلا بتاجلا ىفو ؛ ةثارولاب اهنم بناج. ىف
 ىأ ىمونوتالا ىبصعلا زاهجلا اهطسوتي نأ نكمي تاباجتسا ىوضعلا
 تاباجتسالا هذه نوكت دقو ٠ (عبارلا لصفلا رظنا) ىتاذلا وأ لقتسملا
 ٠ ةيفرعم وأ ةيلاعفنا وأ ةيجولويزيف وأ ةيظفل وأ ةيكرح ةعيبط تاذ
 اذه نوكي دقو « رفاتلا نم ةلاح ىلا ةياهنلا ىف تاباجتسالا هذه ىدؤتو
 ٠ (- ةمالغب هيلا راشي) راس ريغ وأ ( + ةمالعب هيلأ راشي) اراس رشأتلا
 ىا) ميعدتلا « ةلاحلا هذه نع عبانلا زورسلا مدع وأ رورسلا لثميو
 ةيلكلا ثادحالا ةلسلس نع جتانلا ىبطسلا وأ ىباجيالا (ةيوقتلاو زيزعتلا
 (طارششالا وأ ملعتلا لالخ نم) ىوضعلا نئاكلا كولس هرودب لدعيو ٠ هذه
 ةلاح ردصت ىتلا تاهبنملا نع ثحبي لبقتسملا ىف هلعجت ةنيعم ةقيرطب
 ٠ اهينجتي وأ ةيئاهنلا رئأتلا

1 
 ةيكرح هس _ هم ةيكايزيف | ١ ى
 3 ةيظفل < | 334 يئامجا | ةحداخ |[

 «<-| ىوضعلا نثاكلا

 ةيلاعفنا < :
 ةيفرعم < 3 0 ةيلخاد | 3
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 كولسلا جذومن ؛ ("-1) لكش

 ءازجلا فلتخمب سفنلا ءاملع زم ةفلتخم تاعومجم تمتها دقلو

 ىوضعلا نئاكلا ناف لاثملا ليبس ىلعو ٠ (؟ )١  لكش ىف ةدراولا ةلداعملا

 ةيئايزيفلا تاهبنملا امأ ؛ ىكولملا ةثارولا ملاع هسردي ىذلا لاجملا وه

 ىدييلقتلا لاجملاب نيصتخملا لبق نم تسرد دقف اعم ىوضعلا نكاكلاو

 نئاكلاو ةيعامتجالا تاهبنملا لعافت ةسارد لثمت نيح ىلع ٠ كاردالل

 نيح ىف ٠ ىعامتجالا كاردالاب صتخملاو ايبسن ديدجلا لاجملا ىوذعلا
 تاوسمأآلاو ءاوضالاك تاهبنم اومدختسي نأ نكمي نييديلقتلا نيلماعلا نأ

 كل ل

 ا دا



 نأ نكمي لاجملا اذه ىف نيثدحملا نيخحابلا ناف « ىنعم ىأ لمحت ال ىتلا
 ٠ مجحل مهريدقت نم ءارقفلا راغصلا ديزي : ةيتآلاك قئاقح ةساردب اومتهي
 ىتلا تاملكلا ىلا فرعتلا ىف لوطأ ائمز ةعماجلا بالط قرغتمي « ةلمعلا
 عافدلا) للحتلاو ةيحابالا ىلا ريشت وأ ةراسلا ريغ بناوجلا ىلأ ريشت
 نوكت نأ نكميف ةيلاعفنالا ةباجتسالاو ةيئايزيفلا تاهبنملا امأ ٠ (ىكاردالا
 امأ . ىليسولا ىئارجالا طارشالاب متهت ةيكرحلا تاباجتسالاو ةيئايزيفلا تاهبنملا نأ نيح ىلع (فولفاب ىلا ةبسن) قولفابلا طارشالا ةساردل الاجم
 (ةراسلا ريغو ةراسلا) ةيبلسلا وأ ةيباجيالا ةباجتسالاو رثاتلا ةلاح
 ::ةرسناذلا اهتساردب نستحتككا

 سفقنلا ملسع فادهأ . 6

 « طيضلاو ؤبنتلاو ريسفتلاو فضولا : ىه فادهأ ةعبرأ سفنلا ملعل
 : ىلي اميف اهجلاعن

 طعموهتماتمد» فصمولا  الؤأ

 اهضعب اهتاقالع نايبو ةظحالملل ةلباقلا رهاوظلا نع ريرقت فصولا
 موقي سفنلا ملع ىفق ؛« ملع ىأآل ىساسالا فدهلا وهو ٠ ضعبب

 ةقيقد ةروص ىلا لصوتلل كولسلا نع قئاقحلا عمجي نوصصختملا
 ةينئفلا قرطلاو 'لئاسولا لك كلذ ليبس ىف نومدختسيو ٠ هنع ةكسامتمو
 تالباقملاو تارابتخالاو ةظحالملا : اهنمو ) مهملع اهيلا لصو ىتلا

 ىلا فدهت ىتلا صحفلا قرط نم كلذ ريغو تارابختسالاو ةيصخشلا
 كولسو « نيقهارملا ىدل ىئاودعلا كولسلا فصو كلذ لاثم ٠ فصولا
 كولسو « نودشارلا اهاري امك ةراسلا ثادحألاو « ةوخالا نين ةريغلا
 ةيلمغ نأ ظحالن نأ بجيو ٠ ريثك كلذ ريغو لماحلا ةأرملا ىدل ةمومألا
 .ت1ةوو18ع860ه8 فينصتو فصو ةيلمع الا ىهام نيبرطضملاو ىفرملا صيخشت

 فينصتلا ةيمهأ

 ماظن ىف جردي نأ وه ةيعيبطلا مولعلا ىف فينصتلا ةمهم تناك اذا
 ةمهم تناك اذاو « ةدماجلا ةداملا نوكت ىتلا رصانعلا فلتخم « بيترت وأ
 تابنلا عاونأ فلتخم «ماظن ىف لخدي نا وه ةيجولويبلا مولعلا ىف فينصتلا
 لخدن نأ ىه « ديكأتلاب سفنلا ملع ىف فينصتلا ةمهم نوكتف « ناويحلاو

 .٠نويمدآلا اهب موقي ىتلا ةطشنألا فلتخم ىلع بيترتلا وأ ماظنلا نم اضعب

 قيقحت وحن ةوطخ. دعي ذا « ةيرظن ةيمهأ وذ فينصتلل راطا ةماقاو

 تدم تت



 ةفرعمب انتركاذ ىف هب ظفتحن نأ عيطتسنال ؛ دوجولا نم ايبسن ريبك بناج
 زيمتيام وه ىلاثملا راطالاو ٠ تاقالع نم اهنيب امو هتايئزج عيمجب ةلصفم
 ىهف ةيلمعلا ةيمهألا امأ . زاجيالاو ميظنتلا نم بارتقالا نم ديزمب
 ٠ الثم ىسفنلا جالعلا ناديم ىف امك ؛« كولسلاب ٌؤبنتلا ةيناكما

 ايباصع اكولس اهفصوب فنصت كولسلا عاونأ عب نأ كلذ لاثم ٠ اهل ءامسأ
 كول هنأ ىلع فنصي رخل اهتضعيو ٠ (نيفثلا :بارطضالاب صانخ)
 ىلع فنصت هيدشلا قلقلا رعاشمو فينعلا عادصلاو رركتملا قرآلاف ؛ ىوس

 ىلسيللا ىذارااللا لويتلاو +. هيلع اليلج وأ ىو ريغ ىباصع كولش اهنا
 ٠ الثم اهدعبامو ةسداسلا نس ىف ثدح اذا ةيكولس ةلكشم هنأ ىلع فنصي

 « هلأ بسانملا فينصتلا ىف هعضو نكمي ىئاسنا لعف ىأ ناف مث نمو
 تلذب دقو ٠ فينصتلا نم فدهلل اعبت اريبك اددعت تافينصتلا ددعتتو

 تماقو « ةيجازمو ةيئدب طامنأل اعبت رشبلا فينصتل ةريثك تالواحم

 ءاكذلا ىلا ةيناسنالا ةيصخشلل ةيساسألا داعباألا فينصتل ىرخأ تالواحم

 نكمي « (رثع ىداحلا لصفلا رظنا) ةينئاهذلاو ةيباصعلاو طاسبنالاو

 ىفخت الو ٠ اهنم لك ىلع مهعقاوم وأ مهزكارم ساسأ ىلع رشبلا فينصت
 ٠ فصولاو فينصتلا نيب ةقيثولا ةقالعلا

 8:ماده244095 ريسقتلا  ايناث

 ىلوأ ةوطخ هذسهو « اهفينصتو ةفلتخملا كولسلا عاونأ فصو دعب

 نيوكتو عئاقولا عمجو رهاوظلا ريظفت سفنلا ملع فده نوكي « ةيساسأ

 «اديج امهف اهئوض ىلع كؤلسلا مهف نكمي ىتلا ةماعلا ءىدابملاو قئاقحلا

 ىتلا لماوعلا مهف كلذ لاثم ٠ نيرخآلا كولسو انسفنأ مهف ىلع اندعاست
 ريسفتاةلواحم اذكو « اهريسفتو ةيداصتقا ةقيرطب ديجلا ملعتلا رسيت
 ؛« قالطلاو ثادحألا فارمناو.مارجالاك ةيعامتجالا للعلاو فارحنالا
 ؟ ثيدحلا رصعلا ىف قلقلا تالدعم متِفترت اذامل : ةلئسألا نع ةباجالاو

 نيريخآلا نيدقعلا ىف باكتكالا تالدعم نم تعفر ىتلا لماوعلا ىه امو
 ٠ هريسفتو كولسلا مهف نم لكل ةعماج ةوطخلا هذهو ؟ نرقلا اذه نم

 لمتحم ريسفت ضرفلاو « 18192مهاطعوأ5 اضرف ىعدي لوقعملا ريسفتلاو

 ٠ هتحص ربتخت نأ ىلا ةجاح ىف هناف اذلو « ةساردلا غوضوم ةرهاظلل

 سل 6# ل



 لوصحملا نم عفري ةئاضحلا رودب قاحتلالا نا» : ضرفل لاثم ىلي اميفو
 ٠ (48 ص رظنا) «لفطلل ىوغللا

 2:ع01كأوم5 ٌوبذتلا  اثلاث

 ؤقسينتلا لثم ؛ كولسلاب قيقدلا ؤبنتلا ناكما ىلا ريسفتلا ىدؤي
 هيلع عقاولا ىثوضلا هيبنتلا ةدش ةدايزب هضابقنا وأ نيعلا ناسنا عاستاب
 ةنهم نهتما اذا حاجنلا هفلاحيس ام اصخش ناب ؤبنتلا وأ « هصاقنا وأ
 تامسلاو تاردقلا زوحي هنأ ىلع ةيسفنلا تارابتخالا تلد ىتلاو؛سيردتلا
 ىف ةيبرتلا عون نيب ةقالع عقوتي ىذلا ٌؤبنتلا كلذكو « اهيف حاجنلل ةمزاللا

 بارطضالا ىلا ىدؤت ةمراسملا ةيبرتلا)' ربكلا ىف ةيصخشلاو ةلوسفطلا
 ةيساسالا تاقالعلا ىلا فرعتلا نم دبالف كولسلاب ؤبنتلا دنعو ٠ (ىسفنلا
 ةقد تففخناأ تايدنملا تعونت املكو « تاباجتسالاو تاهبنملا نيب

 ٠ تاؤبنتلا

 (©هدامأ طسسفلا ب اعبار

 ىتلا ةددعملا فورظلا ءوض ىلع كواسلاب ؤبنتلا سفنلا ملاع لواحي
 سفنلا ملاع ناف هيف مكحتلا وأ كولسلا طبضب صتخي اميف امأ ٠ هقبست
 ضيرملا كولس ليدعتك ٠ ليدعت ىلا جاتحي ىذلا كولسلا ليدعت موري

 مضق ىلع بادي ىذلا قهارملا كولس (ليدعت) طبضو « هجالعب ىسفنلا
 لعفب ماق اذا هتباثاب « هدلو كولم طبض لواحي دكلاولاكو « هرفاظأ
 طبض ىلا لصوتلا نا ٠ احيبق العف فرتقا اذأ باقعلاب هديدهتو « نسح
 ىتلا ةمهملا طورشلا مهف دق سفنلا ملاع نأ ىنعي هيف مكحتلاو كولسلا
 ٠ كولسلا اذه اهلظ ىف ثدحي

 طبشلاو ؤينتلا ةقد ىلع هعاست ىتلا رداصملا ضعب

 نيعم كولسب ٌؤبنتلا لواحي وهو سفنلا ملع ىف صصختملل دبال
 كلذ هنع رادص ىذلا صخشلا ىدل بئاوجلا فلتخم سردبب نأ 0 هطبضو

 : ىه بئاوجلا هذهو « كولسلا

 ١ كولسلا ببسث دق ىتلا ةيئيبلا تاهبئملا ٠

 كولسلل ةيعامتجالاو ةيجولويبلا عفاودلا ٠

 هتثيبل درفلا كارد ٠

 ةديدجلا ةئيبلا بلاطم بساني ىك هكولس درفلا رييغتو ملعتلا ٠
 ه  فقوملا كاردا ىف هريثأت ىدمو ةقباسلا ثداوحلا ركذت ٠

 معلا دج اجيب

 ااا سس



 ٠ تالكثملا لحو ربكفتلا ىف هرفلا ةقيرطط - 1

 طبضلاو ؤبنتلاو ريسفتلاو فصولا : سفنلا ملعل ةعبرألا فادهألاو
 ةدحاو ةيلمعل قايس ىهو « ةقيثو دج اهنيب ةقالعلاو « ةلعافتم ةلخادتم

 اهيف كرتشي فادهالا هذهو ؛« سفنلا ملع فادهأ ةعمتجم لثمت « ةلماكتم

 مولعلا نم ةريغب سفنلا ملع ةقالع 5

 « انمدق امك ةيوضعلا تانئاكلا نع رداصلا كولسلا سفنلا ملع سردي
 اذه « اهيدل كولسلا ةساردب متهن ىتلا ةيوضعلا تانئاكلا مهأ ناسنالاو

 مسجلا اذهلو 2« ةنيعم دودح. هل امسج هل نا لب«غارف ىف شيعيال ناسنالا

 ةيحاث نمو ٠ةيلخاادلا ةثيبلا ىه«(ةددحم تايلمعو فئاظوو بيكرت كلذك

 ٠ عيمتجملا اهرصانع مهأ ةيجراخ ةكيب ىف شيعي ناسنالا اذه ناف ىرخأ

 ةةيجولويبلا لماوعلاو ةيقامتجالا لماودلا وأ «.ناسضالا سْجَو عدتجملا امو
 نع ردصي ام ناف « معأ ةرابعبو ٠ هئاددحمو ىئاسنالا كولسلا طورش لا

 ةيهولوكبس لماوع ةددقق امنا .كولس نم» (اذه نابسنألا) .ىوضلا ققاكلا
 ٠ ةيعامتجاو ةيجولويبو

 لكل ناف « بضغلا وأ فوخلا وأ قلقلا : لاعفنالاك الاثم كلذ ىلع ذخ
 بناوجو « (مدلا طغض عافتراك) ةيلخاد ةيجولويزيف بئاوج اهنم
 ةيعامتجا بئاوجو ؛ (هل ةبحاصم رعاشم لاعفنا لكل) ةيروعش ةيجولوكيس
 00 ٠ (هعم نمو درفلا نع ريبعتلا وأ ةغللا نم عون)

 ملبعك « ىرشبلا كولسلا سردت اهنأ نلعت ىرخأ امولع كانه نكلو
 داصتقالاو (ناسنالا ملع) ايجولوبورئنألاو ءاضعالا فئاظوو عامتجالا
 تقولا ىف ىهو « ةبجاو ةقرفتلا نكلو ريبك لخادتلاف ٠ اهريغو ةثارولاو
 ٠ ةنكمم هتاذ

 ٠ ةساردلا تاعوضوم نم نيتريبك نيتعومجم (؛ )١  لكش ددحيو
 ملعو خيراتلا : ةيعامتجالا مولعلا نم ةنيع لكشلا اذه نيمي ىلع دجنو
 دجنو ٠ اهريغو ىعامتجالا سايقلاو داصتقالاو ايجولوبورثنألاو عامتجالا
 ىتلا (ءايحاآلا مولع) ةيجولويبلا مولعلا نم ةنيع هتاذ لكشلا راسي ىلع
 ةيويحلا تايلمعلاب موقتو رئاكتتو ومنت فيكو ةيحلا تانئاكلا سردت
 فئاظو ملعو ةثارولا : مولعلا هذه نمو « اهدوجو رارمتسال ةمزاللا
 ةفيظولاو بيكرتلا : ىبصعلا زاهجلاو خملا سرديو)باصعألا ملعو ءاضعألا
 ٠ اهريغو ةيودآلا ملعو ةيويحلا ءايميكلاو حيرشتلاو (اهجالعو ضارمألاو
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 هباجر نيب دعابي ىذلا كريسلا بعال هبشي انه سفنلا ملع فقومو
 نمف ٠ نيدعقم نيب سلجي لجرك وأ « نيداوج ةوهص ىطتميل ةراهمب

 امهمساقيو مولعلا نم نيتعومجملا الك رطاشي سفنلا ملع نأ نذآ حضاولا

 ايجولويب املع سفنلا ملع حبصي نأ كلذ ىلع بترتيو ٠ امهتامامتها

 . 8105021 ايعامتجا

 عامتجاالا ََض نأو 0 ىجولويب ملع ءاضعألا فئاظو ملع نأ ظحالنو

 نيتعومجملا تاصصخت ةيقب الو ناملعلا ناذه لباقتي الو « ىعامتجا ملع

 نومضم لالخ نم امهطابترا ادع اميف (؛ . )١ لكش ىف نيتروكأملا
 ٠ سفنلا ملع ةيمهأ ىه كلت ٠ ةيجولوكيس ةيرظن وأ نيعم ىجولوكيس

 1 0 خيراتلا ةثارولا هش هس عسسل

 ءاضعألا فئاظو ملع عامتجلالا ملع
 حيرشتلا ملع سفنلا ملعا ايجولوبورثنآلا
 ةيويحلا ءايميكلا تيا
 ةيودالا ملع ىعامتجالا سايقلا
 ... خلا ٠.. ٠ لا

 ١ ١
 ةيج ويبلا : ةيك ما

 مولعلا نيب لصولا ةزمه هفصوب سفنلا ملع زكرم : (؛ )١  لكش
 ةيجتولويسلاو ةيفامتحكلا

 نيترياغتملا نيتعومجملا نيتاه طبر ةلواحمب موقي هدحو سفنلا ملع نا
 ىلع عقيو ٠ امهنيب طسوتيو اعم تاصصختلاو مولعلا نم نيتفلتخملاو
 كلذك !ورظني نأو « لك هنأ ىلع ناسنالا ىلا اورظني نأ سفنلا ءاملع قتاع
 ىذلا ىعامتجألا قايسلاو ةيجولويبلا هتعيبط نم لك ىلا رابتعالا نيعب

 ةسارد ىف ءايحالا ملع عورف ضعبو عامتجالا ىملع رثأ ىلجتيو

 ةيجولويب تاددحم ةيئاسنالا ةيصخشلل ناف«ةيصخشلا ةيجولوكيسك ةمهم

 ددكلاب ةصاخ ىهف ةيجولويبلا لماوعنا وأ تاددحملا امأ٠ ةيعامتجلا ىرخأو

 اهنكلو ةريغص تايمكب مدلا ىف ةرشابم اهتازارفا بصت ددغ ىهو) ءامصلا

 تاباجتسا نم ريثك ىف ريخألا رثؤي ذا « ىبصعلا زاهجلاو خملاو (ةمهم

 نم ريقثك) ةثارولا ملع كلذكو « اهماودو اهعونو اهتدش : ناسنالا

 رثؤت لمحلا ءانثأ مألا ةلاح) ةئجألا ملعو (ىثارو ساسأ اهل تابارطضالا

 لماوعلا وأ ةيناسئنالا ةيصخشلل ةيعامتجالا تاددحملا امأ ٠ (نينجلا ىف

 هل 96



 هرسأب عمتجملاو ءاقدصالا ةعامجو ةسردملاو ةرسألا ىهف اهنيوكت ىف ةرثؤملا

 ةيناسنالا ةيصخشلل نا : لوقن انناف انه نمو ٠ همظنو هميقو هريياعمب

 ند نيتعومجملا نيتاه ةسارد ناف كلذلو ٠ ايجولويبو ايعامتجا اساسأ

 مولعلا برقأ امهنا ذا « سفنلا ملع ىف نيصصختملل ةبسنلاب مهم رمأ مواعلا
 ٠ ةددعتم تالاجم سفنلا ملعل نأ ةظحالم عم « هل ةبسنلاب اهمهأو هيلا

 هعورفو سفنلا ملع تالاجم ٠

 1 اذه عستبلو 4 انركذ امك ةيوضعلا تانئكاكلا كولس سفنلا ملع سردي

 «ةعونتم فقاومو تالاح ىو « ةديدع كولسلا نم اعاونأ لمشيل فيرعتلا

 « ميلسلاو ضيرملا « ريبكلاو ريغصلل ؛« ناسناللو ناويحلل كولس ةمثف

 ةلباقملو ٠ نيدايملا نم كلذ ريغو عمتجملاو عنصملاو ةسردملا ىف

 عورف وأ.نيدايم ديدحت ىلع حلطصا سفنلا ملع مدقتبو « عونتلا اذه
 كانهو ٠ هصصخت بسح لك سفنلا ءاملع اهب موقي صصختلل تالاجم وأ

 ةديدج تالاجم كانهو 0 سفئنلا ملع ىف صصخت ةئام نم برقي ام نألا

 : نيمسق ىلا هيف ةساردلا نيدايم وأ هعورف سفنلا ءاملع مسقيو
 (ةفرعملا لجأ نم ةفرعملا اهفدهو) ةيرظنلا عورفلا امأ .ىقيبطتلاو ىرظنلا
 صخختف « ندد معهاقآ, 82916 ةيساسأآلا تاساردلاب كلذك ىدهمتو

 ريسفت نكمي ىتلا ء”ىدابملا غوصو « كولسلا مكحت ىتلا نيئاوقلا فاشتكاب
 . مادختسا ىلا كِهمازه6] ةيقيبطتلا نيدايملا فدهتو ٠ اهيده ىلع كوثسلا

 نيصتخملا نم سفنلا ءاملع اهيلا لصو ىتلا نيناوقلا قيبطتو ءىدابملا
 كلذو«عمتجملا تالكشم لحو ةايحلا ةيعون نيسحتل « ةيساسآلا تاساردلاب'

 فشكلا وأ ىسفنلا ضرملاك ةيلمع تالكشمو ةصاخ فقاوم ىلع قيبطتلاب
 جئاتنل ةرشابملا ةيلمعلا تاقيبطتلاب نذا نومتهي مهف ٠ الثم ةميرجلا نع

 ٠ مهتاسارد

 ةيمكحت ةمسق  تالاحلا ضعب ىف  ىقيبطتو ىرظن ىلا ةمسقلا هذهو

 بئاوجب سفنلا ملاع متهي نأ نكمي الثمف « ةيئاهن ريغو لادجلل ةلباق
 ىرظنلا نيب ىلدافلا طخلا نأ امك . هتاذ تقولا ىف ةيلمعو ةيرلخن

 سفنلا ملع قف صصختملا كلذ لاثم « اددحم نوكي ال ام انايحنأ ىقيبطتلاو

 ىلع « جالعلاو صيخشتلا ىتيلمعل ذلعف اسرامم نوكي دقف « ىكينيلكالا

 نود صيخشتلا ىف ةمهسملا ثاودآألا ىلع ثوحبلاب رخآ متهي نأ نكمي نيح

 ٠ اسرامم نوكي نأ
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 : نوعزوتي ميلمعل مهتسرامم دنع ء سفنلا ءاملع ناف لاح ىأ ىلعو

 : ىه ةثالث تالاجم ىلع

 ٠ قيبطتلا ' ٠ ٠ ثوحبلا ؟ ٠ سيردتلا-١

 « طقف دحاو لاجمب لثحيو سفنلا ملاع لمعي نأ ناكمب ةردنلا نمو

 ٠ اعم ثالثلا فئالذولا هل نوكت ام انايحأو

 ءاسفعال صصختلا تالاجم ١941 ماع «رشلوف « باتس» درويو

 ىلع ويري ام نآلا مضت ىتلاو ؛« ُهله8 ةيكيرمألا ةيسفنلا ةطبارلا
 1١-١(٠ لودج رظنا) ملاعلا عاقب فلتخم نم وشع ١٠ر٠٠.

 ةيكيرمألا ةيسفنلا ةطبارلا ءاضعأل ةيوكملا ةبسنلا : : ١) ا (1١ لودج.

 مهل ىساسألا صصختلا لاجمو سفنلاملع ىف هاروتكدلا ةجرد ىلع 0

 ةيوثلا ةيشلا | ١ < نيفنلا مع «كالاعم جم |

 ةرا قال ىجولو 7 مول نززفلاو ىبيرجتلا
 ١٠رك ا ىعامتجالاو ةيصخشلاو ومنا

 ”.رق ا ىسردلاو ىداشرالاو ىكيديلكالا

 رع ىميلظنتلاو ىعانصلاو ىسدنهلا

 هر قوس سبرتلا

 ١٠١ره ْ ىرسخلاأ تالاسجم

 ٠ (هسفن عجرملا) مهلمع نكامأ (؟ )١- لودج نيبي امك
 ف ها روتكدلا : ةجرد ىلع نيلص ا ءاضعألا ةيوئملا ةدسنلا : (7- (١ لودج.

 ةيسيئرلا مهلمع نكامأو سفنلا ملع

 ةيوثملا ةبسنلا لسمعلا نكامأ

 ةكرا (تايلك 4 ةيبط سرادم )2 تاعماج.) ةيميداخأا

 را ةيسردملا ةسهضظنالاو سرادملا

 ةحصلا زكارم ) تايفشتسملا )2 تادايعلا

 "رق داشرالا زسكارم « ةيسفئنلا

 ا1ةرال .صاش لسيع

 لرش ةعانضلا « ةيثحدلا تاماذنملا ؛ ةموكملا

 ءرا/ ىرسخلأ نكامأ
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 ةيسفنلا ةطبارلا نأ سفنلا ملع تالاجم بعشت ةدايز ىلع دهشي اممو
 لودج رظنا) 21115103 امسق 46 مضت 155١ ماع ىف تحبصأ ةيكيرمألا

.)#”-١ 

 لودج ) : )-1١ةيكيرمالا ةيسفنلا ةطبارلا ماسقأ

 ةمطبارلا ماسقأ

 سفنلا ملع خيرات - "4 ماعلا سفنلا ملع د ١
 عمتجملا ةيجولوكيم 0 سفنلا ملع سيردت ل *

 ةيسفنلا ريقاقعلا ملع - 5 ىبيرجتلا سفنلا ملع ل
 ىسفنلا جالعلا - ءاصحالاو سايقلاو مييقتلا 4

 ىجولوكيسلا ىعانصلا ميونتلا - 8 نراقم لاو ىجولويزيفلا - ه0
 ىناسنالا سفنلا ملع - 9 ويهنلا - 5
 ومنلا تاقاعاو ىلقعلا رخاتلا - ٠ ىعامتجالاو ةيصخشلا - 0
 ىثيبلا سفنلا ملعو ناكسلا .. "0| اياضقلل ةيجولوكيسلا ةساردلا - 4

 ةأرملا ةيجولوكيس 0 ةيعامتجالا
 ةيئيدلا اياضقلا  م# نونفلاو سفنلا ملع - 4

 بابشلاو ةلوفطلا تامدخ - 4 ىكينيلكالا سفنلا ملع - ٠
 ةرسألاو نراكتسالا ا

 ةحصلا ةيجولوكيس - 0 ىميظنتلاو ىعانصلا -
 ىسفنلا ليلحتلا 2 ىويرتلا ٠
 ىكينيلكالا باصعاأللا سفن ملع ةسردملا سفن ملع ١1
 نوناقلاو سفنلا ملع 2 ا ىداشرالا س0

 ةسرامملا ف سفنلا ملع ل ةماعلا ةمدخلا ىف سفنلا ءاملع 5

 ةيصوصخلا ىركسعلا 7
 ةرسآلا سفن ملع ٠ ةكودتيشلا ن:قيدنقا رلا قمت ع"
 ةيلثملا ةيسنجلل ةيسفنلا ةساردلا - 4١ | ىسدنهلاو ىقيبطتلا ىبيرجتلا - 6ك

 ةيقرعلا تايلقألا اياضق - ؛؟ ىليهاتلا - ٠
 لاصتالا ةيجوولوكيس 49 كلهتسملا سفن ملع - ١

 نيرمتلاو ةضايرلا سفن ملع - ؛: ىفسلفلاو ىرظنلا -
 مالسلا ةيجولوكيس  :ه كولسلل ىبيرجتلا ليلحتلا 9

 ٠ هعورفو سفنلا ملع تالاجم مهأآل ىلي اميف ضرعنو
 ماعلا سفنلا ملع ١
 ىلا فدهيو « سفنلا ملع نيدايم لكل ةيساسآلا ءىدابملا ىلع لمتشي

 اكرات « ىوسلا دشارلا ناسنالا كولس مكحت ىتلا ةماعلا نيناوقلا فاشتكا
 4 الثم كاردالا سردي 6 وهف 5 عورفلا ةيقبل ةصاخلا تالاحلاو بناوجلا
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 : لثم ةصاخ تالاجم ىلا انايحأ ماعلا سفنلا ملع ءاملعلا ضعب مسقيو . ىضرملا سفنلا ملع صاصتخا كلذف هيف ةيضرملا بئاوجلاب متهي ال وهف
 ةيعفادلا © « تالاعفنالاو رسعاشملا - ؟ ؛ كاردالاو ساسحالا ١
 ٠ ملعتلاو ريكفتلاو ركذتلاك ايلعلا ةيلقعلا تايلمعلا  ؛ « قفاوتلاو

 ممتسما 5رعط015ه7 ناويحلا سفن ملع .- ؟

 ناسنالا اهيف امب تاناويحلا لك «ةيوضعلا تانئاكلا» حلطصم لمشي
 سفنلا ءاملع مدختسيو ٠ ناويحلاو ناسنالاب هتيمست ىلع انحلطصا ام وأ
 ٠ مامحلاو ةدرقلاو نارئفلا اهمهأ تاناويحلا نم اددع مهثوحب ىف ثيدحلا
 ثوحب ىف كلذو « ىبيرجتلا بطلا ىف لففملا صوحفملا وه ناويحلاو
 . «ثدحتسملا» ىبيرجتلا ضرملا ىلع ةديدجلا ريقاقعلا ريثأت لثم ةعونتم
 سفن ملع ىفو ٠ ناطرسلاو نيخدتلا نيب ةقالعلا ةساردك « ناويحلا دنع
 ؛ناسنالا ىلع هؤارجا ليحتسي ام ناويحلا ىلع ىرجن نأ نكمي ناويحلا
 ىلع هريثأتو لصاتسملا ءزجلا اذه ةفيظو ةفرعمل خملا نم ءزج لاصئتساك
 نقحك « ىسنجلا عفادلاب ةيسنجلا تانومرهلا ةقالسع ةفرعمو ٠ كولسلا
 ٠ اهيدل ةمومألا كولس ىلع كلذ رثأ نايبو نيتكالوربلا نومرهب ةرافلا
 تاهاتمب ملعتلا براجت ناويحلا سفن ءاملع ىدل ةريثملا براجتلا نمو
 ابلاغ ىدؤي طسباألا نئاكلا مهف نأ كلذ لك ساساو ٠ ةصاخ ةطيسب زاغلأو
 . ناسنالا وهو ابيكرت رثكألاو دقعألا نئاكلا مهف ىلا

 عممتسعماما طورعطمادوز ىبيرجتلا سفنلا ملع ث “

 ةيبيرجتلا جهانملا نومدختسي نيذلا سفنلا ءاملع لاجملا اذه مذي
 كاردالا ؛« ةيسحلا تاهبنملل ةباجتسالا : لثم ةددحم تاعوضوم ةماردل
 نع ةباجالاك) عفاودلاو « ةيلاعفنالا تاباهجتسالاو ركذتلاو ملعتلاو
 وه ىسيكرلا عفادلا له ؟ لسعلل نيعوفدم سانلا حبصي فيك : لا وسلا

 ىبيرجتلا سفنلا ءاملغ :لمعتو.«. (ةايحلا ىف حاجنلا ىف. ةبشرلا وأ. عوجلا
 ىناويجلا :كولستلا نيم طولا انابيحا نولوانوو.:: تاداويحلا مم انغيأ
 فلتخم كولس ةئراقم فدهب ىرخأ انايحأ تاناويحلا نوسرديو « ىناسنالا «
 ىبيرجتلا سفنلا ءاملع متهيو ٠ (نراقملا سفنلا ملع وه اذهو) عاونالا

 وه طبضلاو سايقلل ةقيقد جهانم ريوطتب

 ملع ىلع ارصاق سيل انه «ىبيرجت» حلطصم نأ ظحالن نأ بجيو
 نورجي ىرخألا صصختلا تالاجم ىف سفنلا ءاملع نأل « ىبيرجتلا سفنلا

 ٠ هصاصتخا ةرئاد ىف لك براجت اذيأ



 مرو هاهونعمل رءاتماوم» ىجولويزيفلا سفنلا ملع د 4

 كولسلل ةيمسجلا ةيجولويزيفلا سساألا ةساردب عرفلا اذه متهي

 سرديف « كواسلاو ةيجولويبلا تايلمعلا نيب ةقالعلا ثحبيو « هتاددحمو
 روعشلاو كولسلا ىف رثؤت ىتلا ءامصلا ددغلاو ىبصعلا زاهجلا فكاظو

 عفاود نم اماه امسق نا ثيحو ٠ اهفئاظوو اهبيكرت : ساوحلاو « هريغو
 هذه لثل ىجولويزيفلا ساسألا سردي وهف اذل ؛ ىجولويب كولسلا

 صحف كلذك هتاعوضوم نمو ٠ اهريغو سنجلاو شطعلاو عوجلاك عف'اودلا

 ىئايميكلاو ىبرهكلا هيبنتلاو « كولسلا ىلع تاردخملاو ريقاقعلا ريثأت

 ةركاذلا وأ ثيدحلاك ةنيعم ةيلقع ةفيظو ىف مكحتت ىتلا خملا قطانمو « خملل
 لاصكتسال ةحارجلا ىبيرجتلا ىجولويزيفلا سفنلا ملع مدختسيو ٠ الثم
 ٠ كولسلا ىلع اهريثأت ىدم نايبل ناويحلا خم جيسن نم ءازجأآ

 باصعالأ سفن ءاملع ككذك ىجولويزيفلا سفنلا ءاملع ىمسيو
 نالاجم ىجولويزيفلا سفنلا ملع راطا ىف جردنيو ٠ 12161120 مةز[ هم 15

 : امهو ثوحبلل نالماكتم

 فئاظو نيب ةقالعلاب صتخيو 261052160566 ةيبصعلا مولعلا ( 1

 ٠ كولسلاو خملا

 ةقالع سرديو وزئعطهماطةعمضصةءواهوإ/ ةيسفنلا ريقاقعلا ملع ( ب

 طووطموءانسجع  ةيسفنلا راثآلا تأذ ريقاقعلا دصقنو ٠ كولسلاب ريقاقعلا

 . اهريغو ةسولهملاو ةمونملاو ةحرفملاو ةنكسملاو ةطشنملاو ةئدهملا ريقاقعلاك

 «(00درديمل أع 1*ةعطماوور“ نراقملا سفنلا ملمع ت6

 ةيناويحلا عاونألا نع رداصلا كولسلا نيب ةنراقملا ىلا عرفلا اذه فدهي
 ؛«تاناويحلا ةيقبو ناسنالا كولس نيب نراقيف« ( ناسنالا ةنمضتم) ةفلتخملا

 ٠ ىوسلا ريغو ىوسلا ؛ ىئاديلاو ريخحتملاو « ريبكلاو ريغصلا نامئالا نيبو

  ةريخألا دوقعلا ىف  تاراضحلا فلتخم نيب ةنراقملل حبصأ دقلو
 * بئاوجلا نم رخآ وأ بناج ىف رثكأ وأ نيعمتجم نيب ةئراقملاك «:ةريبك ةيمعأ

 « ةيسفنلا ةحصلا « ةئشنتلا بيلاسأ « ةيلقعلا فئاظولا « ءاكذلا : ةيثآلا
 نراقملا ىراذحلا سفنلا ملع : مسأ تحت ارخؤم كلذ رولبتو ٠ ةيصخشلا

 ٠ هدو نأ ذدزم] وو عطما نعال

 طقس عإما م.ءطماوم» قراقلا صقنلا ملع ب 5

 ءاكذلاو كولسلا ىف تالالسلاو تاعامجلاو د'رذألا نيب قورفلا سردي

 مه 10



 ةكيبلاو ةثارولا رثأو 2 قورفلا هذه بابسأو 4 ةيصخشلاو تادادعتسالاو

 عمجرب ىتلاو «( ةفلتخملا ةيسفنلا تارابتخالا ىسع انه ةسا ردلا ةليسوو ٠ اهيف 3

 ماع ارتلجنا ىف «نوتلوج سسئار ق راس ىلا ضرغلا اذهب اهمادختما

 تلصو ىتح اكيرمأ ىف اريبك اروطت تارابتخالا ةذه تروطت مث ( امم

 ٠ نيتيملاعلا نيبرحلا ىف اهتمق ىلا

 12ع؟ءامرسعمأمل طوربعطما هوو ومثذلا سفن ملع - اال

 نيس وسلا كارما ليف نما: نفاتسالا قشنلا لعاوم نيوذيو
 0 « دشرلاو 00 ةلوفطلاو ةعاضرلا لحارمب ارام ؛« ةخوخيشلا

 رثآلاو « ومنلا ىف ةرثؤملا لماوعلاو ؛ اهنم لكل ةيجولوكيسلا صئاصخلا
 ةلحرم ىف ةصاخبو) ةيصخشلاو تاردقلا ومن ىف ةئيبلاو ةثارولل ىبسنلا
 ٠ (ةلوفطلا

 ىمسجلا وأ ىفرعملا وأ ىوغللا ومنلاك « ةددحم ةيرمع ةرتف ربع « ةنيعم ةيصاخ وأ ةمس وأ ةردق ومن لوح لاجملا اذه ىف مامتهالا زكرتي دقو
 ٠ ىلاعفنالا وأ ىعامتجالا وأ

 مهتاذ صاخشألا عبتت) 1.هههنةدلزد81 ةيلوط اما عرفلا اذه جهانمو

 ةضرعتسم وأ (ىعاستجالا ومنلا ةساردك ةددحم ةيئمز ةرتف ربع
 الثم ىلوآلا ةنسلا روهشلا ىف ىوغللا ومنلا ةساردك) 5-6055 عءانمصهق]

 ةعومجمو ؛« مهرمع نم لوألا رهشلا ف لافطألا نم تاعومجم ةلظح.المب

 ٠ (اذكهو ٠٠٠ ىناثلا رهشلا ىف ىرخأ

 ةمدقتملا دالبلا ضعب ىف تلصو ثيحب) رامعالا تالدعم ةدايزل ارظنو

 ةبسنلاب ملاعلا تاعمتجم لك ىف نسلا رابك ةبست تداز دقف (اماع 81 ىلا

 امهم الاجم 061080108 ةخوخيشلا ملع حبصأف « ةيضاملا دوقعلا ىلا

 ٠ رمعلا ىف مدقتلل ةيملعلا ةساردلاب مكهي ؛ ومنلا سفن ملع تالاجم نم

 ةدعدل طور واهب  ىعامتجالا سفنلا ملع . 6

 ةسارد كلذكو « دارفآلا كولس ىلع ةعامجلا ريثأت ةساردب صتخي
 « ضعبو اهضعب تاعامجلا نيب. تاقالعلاو « ةعامجلا ىف درفلا كولس

 ةعامجلا ءارآ نوكت ءايذيدكو 2 اهديلاسأو ةيعامتجالا ةكشنتلا كلذ# ن دردبو

 7 ةراضحل ا ريكأت سردي امك « مالعالاو ماعلا ىأرلاو « اهتاهاجتاو

 ثنت ىتلا تالكشملاو ؛« ةفلثخملا تاعامجلاو ريهامجلا كولسو « كولا

 ىذلا ىريمتملاوب نموقلا. ءارتحلا# :تاقامجلاو ةرقألا تايغر. عرابجت نع

 اس 1١ تب



 « ناودعلاو ىفئاطلاو ىقبطلا عارصلاو بصعتلا لثم تالكشم هنع جتني

 ٠ ىجولوكيس روظنمب كلذ لك

 طسومسمللاب ورعطم!ذ ور  ةيصخشلا سفن ملع به

 قرطو « اهداعباو ةيصخشلا تامس ىف سانلا نيب ةيدرفلا قورفلا سردي
 قرضصو اهتاددحمو ةيصخشلا بيكرت ةساردب مثوي امك « دارفألا فينصت

 ٠ اهسايق

 فطدممسما 5:يعطماهعو' ذاوشلا سفن ملع ٠

 ةساردب ىغرملا سفنلا ملع وأ (نييداعلا ريغ) ذاوشلا سفن ملع صتخي
 ةيسفنلا تابارطضالا لثم « ءاوسلا نع هشارلا اهيف دعتبي ىتلا لاوحألا
 « نونجلاب اطخ ةريخألا ىمستو (ناهذلا) ةيلقعلا ضارمألاو (باصعلا)
 كلذكو « ايناسنا الو ايجولوكيس الو ايبط سيلو ىنوناق حلطصم وهو
 « تافارحنالا هذه بابسأ سردي ٠ ةيكولسلا تالكشملاو ىلثعلا فعضلا
 اذهو ٠ اهنم ةياقولاو اهجالعل ةطخ عضو فدهب « اهيف ةرثؤملا لماوعلاو
 «ىسفنلا بطلا» نع هزيمن نأ بجيو « ةيدطلا ةساردلا ىلا ىمتني ال عرفلا

 ةيجولوكيسلا تاباراضالا صيخشتب متهي ىبط صصخت وهو 2ةرهطتةأ#7

 ٠ ريفاقعلا اهمهأ ةدع قرطب اهجالعو قفاوتلا عوسو

 هتانسنعمل 8ةرعطماموز  ىكينيلكالا سفنلا ملع 2 ١

 قبطي وهو ٠ ىقيبطتلا ذاوشلا سفت ملع وه ىكينيلكالا سفنلا ملع

 ىلع « ةيساسألا عورفلا ىف ىف نوثحابلا اييلأ لصوت ىتلا ءى دابملاو تدق

 صضا رمأآلاو ةيسفنلا تابارطضالاو ةيلاعفنالاو ةيكولسلا تالك ثملا صيخشت

 ٠ داشلا كولسلاب ةقلعتملا ثوحبلا ءارجاو « اهجالع كلذكو ةيلقعلا

 راطا يف 0 اكيدح ا ى.صيخس دل ةيكدش .اكهلأ ةمدخلا م ددقت مادو

 ىسفقنلا بيبطلا نم نوكتي ىذلا 2ومطنوضتع موطن « ىرتايكبساا قيرفلا»

 ةلدم .د5 ىعمولا دكا سايق ةاأو م ىعامتجا كلا ىئاصخ ناو سفنلا ماع ىئاصخاو

 تاردقلاو ءاكذلا سايق ناف « ىقكينيلكالا سفنلا ملع ىئاصخا دي ىف ةمهم

 ىدس نايب ىفو ؛ ضيرملا ةلاح صيخشت ىف اريثك ديفت ةيصخشلا داعبأو
 ٠ هجالع هققحي نأ نكمي ىذلا نسحتلا

 تايفشتسلا ىف نوسكت نأ نكمي ىكينيلكالا سفنلا ءاملع لمع نكاماو
 فعضلا تاسسؤمو 2 ةيسفئلا ةحصلا تادايعو « (ةماعلا كلذكو) ةيلثدلا

 مهنكميو .٠ ةسيبطلا تايلكلاو 3 نومجسلاو « ثادهحألا مكاحمو )ع ىلقعلا
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 عم كارتشالاب ابلاغ كلذ نوكيو « ةصاخ تادايع ىف مهلمع اوسرامي نأ اضيأ
 نم ددع ربكأ لمعيو ٠ ىفنلا بلحلا ةصاخبو ىرخأ نهم نم نيصصختم
 نيلصاحلا نم ٠# ىلاوح) صصختلا اذه ىف نييكيرمألا سفنلا ءاملع

 ٠ (هأروتكدلا ىلع

 همسسمءاتسو ظووءعطماهوزن  ىداشرالا سفنلا ملع -

 ةنيه ةيقفاوت تالكشم نوهجاوي نيذلا ءايوسألا ةدعاسم ىلا فدهي

 نيبرطضم وأ ىفرم نودعي ال مهنكلو « ةبيصع فقاومل مهضرعتل ةجيتن
 اوكرت اذا بارطضالا ةسيرف اوعقي نأ ىثخي لب « حاطصملل قيقدلا ىنعملاب
 وأ لمعلاب ةصاخ. نوكت دق ةبيصعلا فقاوملا هذهو ٠ داشرا وأ ةدعاسم نود
 ةيصخشلا تاقالعلا وأ ةيرسالا ةايحلا وأ جاوزلاو ىمنجلا قفاوتلا وأ ميلعتلا
 . تالاحلا مظعم ىف ىجالع هنم رثكأ ىثاقو انه فدهلاو ٠ مهريغ عم

 كانهو) اعم ىداشرالا سفنلا ملّعو ىكينيلكألا سفنلا ملع ىف لمعيو
 سفنلا ءاملع عومجم نم 06 ىلاوح (نيمعم دح ىلا امهنيب لخادت

 ٠ نييكيرمألا

 5ءدلاط !ورءطول0ع» ةحصلا سفن ملع . ١١

 لع عورتف نا كنيمخ عاتق اةحصلا جو اركيس وا ةيقيعلا نيف ملع
 نم ةقتشملا ةينفلا قرطلل ىكينيلكالا مادختسالا هنأب فرعيو « سفنلا

 شضارمألا نم لكل جالعلاو ةياقولاو مييقتلا فدهب كولسلل ىبيرجتلا ليلحتلا

 ىتلا ثوحبلا ءارجاب متهي امك ٠ ةيجولويزيفلا فئاظولا للخ وأ ةيوضعلا
 ةيوضعلا تابارطضالاب طبترملا كولسلل ىفيظولا ليلحتلا ىلا فيضت
 ملع ناف انه نمو ٠ اهل بسانملا مهفلا كلذكو ةيحصلا ةياعرلا تالكشمو
 سفنلا ملع تالاجم لك نم ةقئشملا جهانملاو فراعملا قبطي ةحصلا سفن

 ةظفاحملاو امهب ءافترالا فدهب « ةيسفنلاو ةيمسجلا ةحصلا عوضوم ىلع

 اذه « ةيوضعلاو ةيسفنلا تابارطضالا لاكشأ لك نم ةياقولاو « امهيلع
 امك « اهيف ةرثؤم ةيسفنلا لماوعلا دعت ثيح « اهجالعو اهسايق نع الِضف
 ٠ هفئاظو للخ وأ درفلا مالآ ءافشل مدختست نأ نكمب

 ظلسعقامدمل 8ورطمامو» ىوبرتلا سفنلا ملع .. 4

 يصوم نقلا قئاقحلاو تبافتكملا ونش قلق ةيميلسلا ةيليسلا ضعفت
 ملعتلا ةيجولوكيسو ىكينيلكالا سفنلا ملعو ومنلا سفن ملع ىف ءاملعلا اهيلا
 ميلعتلا ناديم ىف مجنت ىتلا تالكشملا لحو « اهتءافك عفر فدهب ةيعفادلاو
 ٠ اهلضفأ ةفرعمل ةيساردلا جهانملا ىلع براجتلا ىرجيو ٠ ىسردللا
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 امك « عرفلا اذه ىف ةساردلل ميم عومضوم ملعتلا ةيلمعل ةيساسألا طورشلاو
 سايقلا مهختسيو ٠ بالطلا تالكشمو ؛« سيردتلا قرسد صحشب مثيي

 ٠ هيف كلذك عموتب ىجولوكيسلا

 اهلدمؤتدل 2ووعطساهعو» ىعانصلا سنئلا ملك .. 6

 ةقلعتملا تالكشملا لحل ةعانصلا لاجم ىف سفنلا ملع ءىدابم قبلي

 سرديو .٠ هتداعس ةدايزو « لماعلل ةيجاتنالا ةءافدلا عفر فدهب « لمعلاب

  بيردتلاو « ىنهملا رايتخالاو « ىنهملا هيجوتلا : لثم ةمهم تاعو ثوم
 قرصطو ثداوحلا بابسأو « لمعلا ليلحتو « ىنهملا لبهأتلاو « ىثيكا

 « منصملاب ةيناسنالا تاقالعلا تالكشمو « يعانصلا نمألاو « اهبدجت

 0 ةيودعملا حورلاو

 ملع وأ 1ةدصعص 2معمءعامو ةيرشبلا ةسدنهلا هتالاجم مهأ نمو

 نيسحت فدهب كلذو « ةلآلاو ناسنالا نيب ةقالعلا سرديو « ىسدنهلا سفنلا

 نيسحتو « ىناسنالا أطخلا رصنع نم ليلقتلا تالآلا ميمصتو « ةقئاعلا ذه

 ىيثح كلذو « هتاودأو هعقومو « هل ةيقيزيفلا ةئيبلاو « لمعلا فورا

 سفنلا مللع نكلا عرفلا اذه ىعسلو ٠ لماعلا ةداحس دادزلاو جاتنالا عفتري

 ٠ 07جمهتت24008] ىيميظذتلاو ىعانصلا

 تنستمدل ظوعطمامو» ىئانجلا سقنلا ملع - 5

 اهبابساو اهيلا عفاودلا : ةميرجلا ناديم ىف سفنلا ملع ءىدابم قبطي
 وأ مرجاأ ليعأت قرط لضفأ ثعب مم 4 اهنم ةياقولا لئاسوو اهجءالع 2

 ٠ ةميرجلا ةبسن ليلقت فدهب « هباقع وأ هع.السدا

 ةمسسعمتما 5يعطما يي  يراهتلا سفنلا ملمع هس 1#

 هاجتالا سيقيو « ةعلسلا ءارش ىلا كابت ملا عن يتلا مفاودلا سردي
 «( نيعئابلا رايتخاو « ىرتثملا ف مئايلا رثاب فيكو ؛ ةه'ملا هذه وح

 ٠ نيكلهتساا ىلع هريثات قرط لضفأو ء ديجلا نالعالا ةيجولوكيس كاذتو

 ؟قفلفادمر درك نمامي  ىبرهلا ,سفنلا ملك - 4

 رئاسس ىف اهيلا لصوتلا مت ىتلا نيناوقلاو ءىدابملا عرفلا اذه قيادي

 ىدنجلا عضو تايلمعب موقيو ؛ ىركسعلا لاجملا ىلع سفنلا ملع عورذ
 افكأب مهماهمب مايقلا ىلع مهبيردتو « بسانملا ناكملا ق بسانملا طباشلاو

 ”باردب كلذك متهيو « ملعتلا ءىدابم نم ةدافتسالاب تقو ريعقأ قو ةري.د

 ةدايقلا ةيجولوكيسو « ودعلا ةياعدل ىدصتلاو « ةيونعملا حورلا عفر لئاسو

 سن اال



 برحلا باصعب نيباصملا جالع سردي نأ كلذك همهيو « ةيسفنلا برحلاو

 ىف مهبساني لمع ىلا لاتقلا ناديم نم نيدئاعلا هيجوتو 1887 تاناهؤأك
 ::ةيكدللا ةايعلا

 5مومع عووعطماوه»# ءاضفلا سفن ملع

 قيرط نع ءاسففلا داور رايتخا ىلا ثيدحلا عرفلا اذه فديد

 مهدادعاو « مهل ةيبيردتلا جماربلا عضوو « ةيسئنلا تالباقملاو تارابتخلا

 مدهي امك ٠ ءاضغلا لوح نارودلا ىطو ةفولاملا ريغ مهلمع فورظ ةهباجمل

 . مهتدوع دعب مهقفاوتو « مهلمع ةعيبط نع ةجتانلا تاريغتلا صحفب

 نكمي ثيحب ءاضفلا تالوسبك ريوطت ىف ىسدنهلا سفنلا ءاملع كرتشيو
 ٠ اهلخاد ةءافكب مهفئالخوب نوموقيو اهيف اوشيعي نأ ءاضغلا داورل

 عسا مدسععمل ورطمادور  ىئيدلا سفنلا ملع ٠٠

 ةبسنلاب 12ها1نامه ثولتلاو « 275ه ءاضوضلا تالكشثم سردي
 ميمصتلاو « دئازلا مامهزالا ةساردب متهي امك « ةبرتلاو ءاوهلاو ءاملل
 ٍدمتعيو ٠ ةيجولوكيسلا ةيحانلا نم كلذ لك « ةايحلاو لمعلا نكامأل ىلاثملا
 سفنلا ملعو ىعامتجالا سفنلا ملع نم لك ىلع ثيدحلا صصختلا اذه
 ٠ ىسدنهلا

 ثدحا تالاجم ل ١

 ىف ترهظ دقف ليلق ذنم اهركذ قباسلا عورفلاو نيدايملا ىلا ةفاضالاب

 لمعلل ةديدج اصرفو ةيقيبطت تالاجم دعت ىرخأ تاصصخت ةريخسألا ةنوألا

 : ىلي امك ثالث اهمهأو « سفنلا ءاملع ىلا ةبسنلاب

 80همهدقأع ظورءطو!وج# ىعرشما سفنلا ملغ ( أ

 ةيئاضقلاو ةينوناقلا ةزهجألا لالخ نم هبف نو.دصختملا لمعي
 سيلوبلا ماسقأل اراشتسم لمعلاك كلذو « نوجسلاك حالصالا تاسسؤمو

 ؛ ةبرجتلا ليبس ىلع مهحارس قئطملا نيبنخملا ةبقارمب نيفلكملا طابضلاو
 متحتي ىذلا عونلا نم ةيئناسنالا تالكشملل مهيهمهف ةدايز فدهب كلذو

 ( مهتالئاعو نوجسلا ءالزن عم لمعلا كلذكو ٠ همم لماعتلا مهيلع
 نم ءفك وه له « مهتم صخش نآشب ردصت ىتلا تارارقلا ىف ةكراشملاو

 اذه ؟ هلاعفأ نع هتيلوئسم ىدم امو « ةمكاحملا هجاويل ةيلقعلا ةيحانلا
 ىلع مكحلا ىف ةاضقلا دعاست ىتلا ةيسفنلا ريراقتلا دادعا نع الضف

 ٠ نيسمهتملا



 (0هصرمانان" 5كم1نع بساحلا مولع ( بن

 براجتلل تانايبلا ليلحتل ةطخ لاجملا اذه ىف سفنلا ءاملع عضي
 ىتلا 8د06ز2 حسملا عاونأ فلتخم كلذكو « عساولا .قاطنلا تاذ ةمخضلا
 . طقف بساحلا قيرط نع الا اهزاجنا نكمي ال ةدقعم تاباسح بلطتت

 ثقات ةسنعءالتوعهء«ع يعانصلا ءاكذلا ( ج

 ناسنالاو ةيساحلا تالآلا ريوطت ىلا ديدجلا ىعرفلا ناديملا اذه فدهي
 ةصاخ دعت ىتلا ةيلقعلا لامعألا زجنت نأ نكمي ىتلاو ,« 20504 ىنأآلا
 ٠ هل ةزيممو ىناسنالا ركفلل

 ىنقتلا لطملاو ىبقتلا بيبطلاو سفنلا ملع ىئاصخا - 8
 تبجوو كلذ لجأ نم « ةثالثلا تاصصختلا هذسه نيب نوريثك طلخي

 نكمي مهنأ نيصصختملا ءالؤه نيب طنخلا بابسأ مهأ نمو ٠ اهنيب ةقرفتلا
 نوموقيو « ةيسفنلا ةحصلا زكارم وأ ىفشتسملاك ةدحاو ةسسؤم ىف اولمعي نأ
 مهأ نكلو ٠ مهسفنأ نيبرطضملا وأ ىضرملا عم نولماعتيو ؛ ةدحاو ماهمب
 : ىلي اميف مهنيب قرفنو ٠ هوقلت ىذلا بيردتلا عون مهنيب قرفي ام

 ةفسلفلا هاروتكد ىلع لصاح 259عطم10هأؤ6: سفنلا ملع ىئاصخأ

 نوكي نأ نكميو ٠ (ابلاغ بادآلا تايلك نم) سفن ملع صصخت 8218600
 ذنم اهانحضو ىتلا عورفلا وأ تالاحمملا نم رشآ وأ لاجم َّق اصصختم

 « توخبلا «*”سيردتلا : نيدايم نم رخآآ وأ دحاو ىف هلمع سراميو « ليلق

 عمجي دقو «© (خلا ٠.٠ ةيحالصا « ةسردم ؛« ىفشتسم) ةيامعلا ةسراعملا

 ةفلتخم هاروتكدلا ةجرد ىلع لوصحلا تابلطتمو ٠ ناديم نم رثكأ نيب
 :ىلي امم رخآ وأ ادحاو تابلطتملا هذه لمشت نأ نكميو « رخآ ىلا دلب ند

 ام اذا (ابلاغ ماع) ةددحسم ددل ىلمع بيردت ؛ ةيسارد تاررقم « ةلاسر

 ىف ىكينيلكالا سفنلا ملع ىف صصختملا موقيو ٠ كلذ صصختلا عرف بلطت
 جالصلاو صيخشتلا تايلمعب (ذاشم ارتلجن١٠ اكبرمأك) ةيبرغلا دالبلا
 اذا ةصاخبو هاروتكدلا ةجرد ىلع دالبلا هذه ىف لصاح. وهو ٠ ثوحسلاو

 تايفشتسملا ىف نيلماعلا ناف ةيبرعلا دالبلا ىف امأ ٠ جالعلل اسرامم ناك

 لب جالعلا نوسرامي ال ابلاغ مهو « هاروتكدلا ىلع نيلصاح ريغ ةيسفنلا
 ٠ طقف صيخشتلا ىف ماهسالاو صحفلا

 « بطلل ةيلك نم جرختم وهف 297ط1وا196 ىسفنلا بيبطلا امأ

 بيبطلا موقيو ٠ (ةازوتكدلا) 212 'بطلا ىف روتكد ةجرد ىلع لصاحو
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 كلذكو « ةيلقعلا ضارماألاو ةيسفنلا تاسبارطضالا فاشتكاب ىسفنلا
 نكلو ٠ اهريغو (ريقاقعلا) ةيثايميكلاو ةيسفنلا قرطلاب اهجالعو اهصيخشت
 وأ مولبدلا ىلع لصحي نأ بيبلطلل ىفكي ةيبرعلا دالبلا ىف هنأ اظحالن
 ٠ ايسفن ابيبط نوكيل ريتسجاملا

 ماقملا ىف ةيسفنلا تابارطضالا جلاعي 1ةزعط0ة281056 ىسفنلا للحملاو

 نم هريغ وأ) ديورف ةيرظنل اعبت ىجالعلا بولسألا اذه متيو « لوألا
 ليلحتلا ةكرح ةاشن ةيادب ىفو ٠ جالعلاو ةيصخشلا مف (نييسفنلا نيللحملا
 « جالعلا نم عونلا اذه ةسراممب ءايطألاو سفنلا ءاملعل حمسي ناك ىسفنلا
 ءابطألا ىلع اساسأ نآلأ رصتقت هتسراممو ئجالعلا بولسألا اذه ملعت نكلو

 ليلحتلل دهعمب  ىفنلا بطلل مهتسارد دعب  نوقحتليف ٠ نييسفنلا
 للحم دي ىلع ءدب ىذ ءىداب ليلحتلل مهسفنأ مه نوعضخي ثيح. « ىمفنلا
 نودعي نييكيرمألا نييسفنلا ءابطالا نم : ٠١ ىلاوح كانهو ٠ سرمتم

 هتالاجمو سفنلا ملع فيرعد : صخلم

 :؛ امه ىنانوي لصأ امهل نيعطقم نم سفنلا ملع ةملك نوكتت - ١
 ٠ ثحبلا وأ ملعلاو « لقعلا وأ سفنلا

 تانئاكلا كولس سردي ىذلا ملعلا هناب سفنلا ملع فرعي  ؟
 ٠ (ناويحلاو ناسنالا) ةيوضعلا

 ناسسنالا نع ردصت ىتلا ةطشنالا عاونأ فلتخم وه كولسلا

 | ْ ٠ ناويحلاو

 ةظحالملل لباق رخآو « ةرشابملا ةظحالملل لباق بناج كولسلل  ؛
 ٠ ناطبتسالا قيرط نع

 ةدحو وه ثيح نم هرسأب ناسنالا نع ردصي طاشن ىلكلا كولسلا 6

 ٠ سفنلا ملع مامتها لاجم وه اذهو « هتئيب عم هلماعت ءانثأ  لكو
 ةيبصعلا ةطشنالا ىوتسم ىلع كولسلل فصو ىئزجلا كولسلا -*

 ٠ ايجولويزيفلا عوضوم وه اذهو ٠٠٠ ددغلاب ةصاخلا وأ ةيلضعلا وأ
 : ةيتآلا ةثالثلا دودحلا كولسلل جذومن ىأ نمضتي نأ بجي  ا/

 ٠ ىوضعلا نئاكلا « ةباجتسالا « هبنملا

 ريسفتلاو فصولا : ىه  مودلعلا لكك  سفنلا ملع فادهأ - 6

 : ٠ طبضلاو ؤبنتلاو



 مولعلاو ةيعامتجالا مولعلاب اقيثو اطابترا سفنلا ملع طبتري 4

 ةيجولويبلا ٠
 ةيرظن : ةددعتم عورفو تالاجم ىلا سفخنلا ملع بعشت - 1

 ةيلمع ٠

 ماللممممب 4لتمسعمم ةهل 111!جدعل ( 1983 ) 1ما"هأهءانمال 10 ظوالعطم-

 ةنلا بيبطلاو سفنلا ملع ىئاصخأ نيب ةقرفتلا نم دبال - ١

 ٠ ىسقنلا للحملاو

 لوألا لصفلا عجارم

 .ام"ط  فراعملا

 حرشلا بيزغ ىف رينملا حابصملا )١1951( ىمويقلا دمحم دمحأ - ؟«

 1 ٠ ةدريمألا ةعبطملا : ةرهاقلا ٠ ريبكلا

 ٠سفنلا ملع ىلا لخدملا ف )١1187( ىنيردلا زيزعلا دبع نيسح - ؟
 ٠ ىبرعلا ركفلا راد : ةرهاقلا

 « باوطلا ديس : ةمجررت ٠ سفنلا ملع لخدم )١154٠( فوديفاد - ؛

 ٠*بطح وبا داؤف : ميدقتو ةعجارم ٠ مازخ بيجن « رمع دومحم
 ٠ ؟.ط ٠ رثنلا ليهورجكام راد : ةرهاقلا

 عمجم : ةرهاقلا ٠ طيسولا مجعملا )1١1146( ةيبرعلا ةغللا عمجم س 0

 ٠ ىناثلا ءزجلا ٠ ةيبرعلا ةغللا

 ؛ ةرهاقلا ٠ حاحصلا راتخم )١1504( ىزارلا ركب وبأ دمحم س 5

 ٠ ةيريمألا ةعبطملا
 جذامنو هملاعم : ثيدحلا سفنلا ملع )!١195( فيوس ىفطصم - ./

 ٠ ةيرصملا ولجنالا ةدتكم : ةرهاقلا ل هتاءءارد نم

 د : ةرهاقلا ٠ ماعلا سفنلا ملع ءىدابم )١511( دارم فسوي - م

 ٠م ط ٠ فراصملا
_ 
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 10. 8دمرلدعر ا ةمتعأءال ههسل (845) (1962) 1[هسسنوأتملل هأ 15 ءادماموزل

 1١  ©هروسلا 1 عع 10ه طق م2010 ءا702 02 طتسصقمت م2:11امقتلاق ذه 7656312

11: 1 

 مم

 دن دع



 ( 1982 ) ظاطتعمأ ملص عرماعو زم طع ءمصلانعأ هذ ؟ةوعوت عال تثلط انشقت

 22:1 قماك, [ةدطنص عامان : ثخ

 ظمماتفاط ةصل طصولتتمط (1958) ل ءمصمءطعمؤلال ع 01000ق1]/ 0أ ورب -

 ءطمامعرت ةمل م55:ءطموسةلزلاتعمأ ؟ةرمقر )1. ال. : 15

 طووعممإاع (1976) موزئعطمامورر هم 3 طلمومعلقل ةهلعمعع ١1ه ظزوعمتع

 هل 115ه (203.) شك عيت طوملع 01 طاتتققتل 2010)25عزن, 8ةلاتقلم76 :

 الدلال. طونلع 26. 5

 طزووعملعاع ن0 طزوعمعلع ( 1969 ) 2ءتقودهألا]' ةانانعأال16 3101 126291016-

 رمعمأ. آ.م2000 : 212. :

 طوصمإلم 2, (1988) 8عقلاط وزن ءطم]0مهإت. آ0200113 : 1.

 ةامومعم ةم0 5هآلعإت ( 1970 ) ظدمنع مقزلعطم]1هقز' : 8 م62ءعمأ تقل -طمتصق-

 هقاهاتع ةموعموعط, 21. ه0. : 24ءعموتت 111.

 ةامم» هه ظااوطع# ( 1981 ). '[طغع ةصم]0ز:2عه1 ه2 ملطخ معاصطءلق.

 قمسسعتت مودم 5وزنعطمأامهتزأب 36, 1263-1314,

 1معيجاقمملع ( 1957 ) ك عامدذدتزل 05 ةما2ع ؛ةىتصق 0560 ذه اطغ هطزوع

 اع ةملعدعع 015 طءطقتتما“ 5تمم. 40 طع طور عطم]معأعول 126116

)64 

 اهلسمت (180.) (:1973 ) طلءا4دقتإ هأ طءطقتتمموأل ةعمعع. 1ةممس

 لمد : 1ةعمهتئالق.
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 قاشلال صفلا
 6 ا / ١ | ا نأ ةذلا 6 ٠

 و 5 2 ملع 2 ب

 سفنلا ملع ةلثم ب

 انوي َ ْ قدم شاول

0 0 

 ثيدحلا ى ١ ١ ٌْ و تنوف
 0 ابل 0 ئ 1

 تاهج
 ذنلا

 اهماي
 اهط نق

 ٠ رص اعمل ١ سفنل ةذلا ملع آ 1 ىف ةعيرألا رظنل
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 رض ل ١

 نم رثكأ اهرضاحب قيصل اهب ةلصلا قيثو ةيعامتجالا مولعلا خيرات نا
 امك اليوط رك عك ملعلو ٠ مولعلا نم اهريغ
 ملعل نأ كلذ ريسفتو ٠ «سواهجنبا نامريه» ؛ ىئاملالا سفئلا ملاع ركذ

 حضاو ملاعملا ددحم صصخت عوضوم وه ثيح نم اريصق اخيرات سفنلا
 « حاجنب سفنلا ملع لبق هتمدختسا ىذلا ىملعلا جهنملا عبتي « تامسقلا
 ةفرعملا ددحي ام مهأ جهنملا نأ ةظحذام عم « ةيجولويبلاو ةيعيبطلا مولعلا
 ددعتت نيح ىلع « دحاو ملعلا جهنمف ؛ ةساردلا عوضوم لبق ةيملعلا

 ةدحاو ملعلا فادهأ نأ ىلا ةفاضالاب « ةساردلا تاعوضومو تاصصختلا

 ٠ (١2ص رظنا) انيب نأ قبس امك طبضلاو ؤدئتلاو ريسفتلاو فصولا :؛ ىهو
 ماسع ةئاملا ىلع اليلق وبري اريصق اخيرات سفنلا ملعل ناف ىنعملا اذهب
 هيف سسأ ىذلا ماعلا وهو 1419 ماعب هل انخرأ ام اذا كلذو « ابيرقت

 كلذ ناكو «.ملاعلا ىف جتنم ىمسر ىجولوكيس لمعم لوأ «تنوف ملهلف»

 ٠ ايناملأاب «جزبيال» ةنيدم ىف

 ؛ ليوط دج ايضام سفنلا ملعل ناف ىرخآأ ةيحان نمو « ةيحان نم اذه
 ذنم نيصلا ءامكحوو نانويلا ةفسالفو نييرصملا ءامدق دنع هعبتتن نأ نكمي

 «هسفن ةفرعمب ناسنالا فغش سكعي امم « داليملا لبق نينسلا نم فالآ ةعضب

 ةركبملا اهلوصأو ةراضحلا زكارم ىف ةصاخبو « هتثيب ىلع رطيس نأ دعب
 ثيحو « ةعارزلا تدجو ةريخآلا ىفف « راهنألا هايم لوح تزكرت ىتلا
 رهدزيو ركفلا ادبي مث « ةكيبلا ىف مكحتلاو رارقتسالا دجوي ةعارزلا دجوت

  هتايمسم تفلتخا ام ايأ سفنلا ملعل ناكو ٠ ةوطخ ةوطخ كلذ دعب

 ةفرعمب ناسنالا فغش نأ كلذ « ىركف قسن وأ ةفسلف ىأ ىف بيصن مدقلا ذنم

 ٠ ىفاملا اذه نم افرط ىليءاميف ضرعنو ٠ ميدق هسفن

 نائويلا دنع سفنلا ملع - ؟

 نويئاطسفسلا

 يف كدب دن تحض ؛ لدجلاو مالكلا نف ىه ةيئاطسفسلا

 ٠ ميقعلا كدكلاو ظافلألاب بعللا قيرط نع اقح لطابلاو الطاب قحلا

 نوملعي انيثأ ىف نويئاطسفسلا رهظ ةيسايس ةيداصتقا ةيعامتجا بابسدآلو

 ماما“ مب



 رصهاوظلا ةفرعم ءارو ايعس مهميلعت الو مهملع نكي مل نكلو « بعشلا
 « ملاعلا اهنم نوكتي ىتلا ىلوألا ةداملا ىلا لوصولاو ةينوكلاو ةيعيبطلا
 ةديدج ةلحرم ةيادب مهروهظ دعي كلذلو « درفلا ناسنالاب اومتها مهنكلو
 ام ىه ةقيقحلاف « «ءىش لك سايقم» ناسنالا حبصأو « سفنلا ملع ىف

 لايخلاو ريطاسالا نع داعتبالاب اودأنو « هساوح قيرط نع درفلا هكردي
 العف ةهانربخ امع الا ملكتن الأ بجيف « ةرشابملا ةيتاذلآ ةربخلاب ءافتكالاو

 «هتقيقحو هدوجو ىجراخلا ءىثلا ىطعي ىذلا وه ناسنالاف « رشابم لكشب
 ةلاقتربلا ىف ادوجوم سيلف نوللا امأ « نوللا ةرفص ةلاقتربلا ىطعت نيعلاف
 ٠ ةكردملا ةساحلاو كردملا ءىثلا : كاردالل ناطرش كانهو ٠ اقلطم

 (م*ق 414 ماع دولوملا) طارقس

 دقف 2« ضرالا ىلا ءامسلا نم ةفسلفلا لزنأ هنا («طارقس» نع لاقي

 ميلعتبو درفلاب متها ٠ ةعيبطلاب مامتهالا ناك نأ دعب ناسنالاب متها
 نم بطاخي « رودلاو سلاجملاو لفامملاو قاوسالا ىلا لزنف ؛ بعشلا
 ىف ككشتي هلعجي ىتح هرواحم لداجي لظي ناكو « هشقانيو لباقي
 كلذو « ةقحلا ةفرعملا ءارو ىعسيف ؛ لهجي هنأ كردي أدبيو « هتفرعم

 ٠ ىطارقسلا ديلوتلا جهنمب كلذ دعب هنع فرع

 مهشقاني ناك نم ناسل ىلع قئاقحلا جارختسا ديلوتلا جهنم ىنعيو
 نأ يري ناك دقف « مهيلا ةلئسآلا هيجوت قيرط نع كلذو ( مهسفنأ طارقس
 ءارآلا نم ةواشغ اهولعت ام اريثك نكلو « ناسنا لك ىدل دجوت ةقيقحلا

 ساسأ ىه هسفنل ناسنالا ةفرعم نأ سانلا ملعي نأ دبالو ٠ رونلا ىلا جرخت
 ٠ ةقحلا ةداعسلا ىلا ليبسلا ىه ةليضفلا نأو « ةليضفلا

 هذه ىف « سفنلا ىف هؤارآ ةصاخبو اهلمكأب طارقس ةفسلف صخلتتو
 « هل اراعش اهذختا ىتلاو «فلد» دبعم ىلع ةبوتكم اهدجو ىتلا ةلمجلا
 هتفرعم اهانعم هسفئل ناسنالا ةفرعم نأ كلذ ؛« «كسفنب كسفن فرعأ» ىهو

 ٠ ةدوجو قامعأ ىف دجوي ىذلا ىهلالا رصنعلا كلذل

 (م*ق 741 4 ؟7) نوطالفا

 اهتلمج ىف ةبضتقملا هذاتسأ ءارآ رسفو « طارقسل اذيملت نوطالفأ ناك

 : نييسيئر نيببسل سفنلا ملع حيرات ىف ةمهم ةيصخش نوطالفأو ٠ اهلمكأو
 نم هدعب ءاج نم ىلع ريشات اهل ناك ىتلا ءارآلا ضعب راثأ هنأ امهلوأ
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 نأ ىأر دقف « ىلقعلا جهنملاب قلعتم امهيناثو « سفنلا ءاملعو ةفسالفلا

 ٠ ةفرعملا ىلا انلصوي جهنم ريخ امه درجملا ريكفتلاو لالدتسالا

 ندبلل ةبسنلاب سفنلاو ٠ نافلتخم نائيش هدنع مسجلاو سفنلاو
 اهتسارح ىلع رهسيو اهكرحيو اهرمأ ربدي « ةنيفسلا ىلا ةبسنلاب نابرلاك
 ملاع ىف شيعت تناك دقل ؛ ةدلاخ سفنلاو ٠ اهتياغ ىلا اهب لصي ىتح
 مث « ةدلاخلا ةقيقحلا رهاظم نم اريثك تربخ. كانهو « راكفألاو لثملا
 ٠ رخآ ىلا دسج نم لقتنت تأدبو « لثملا ملاع نم تدرطف طخ تفرتقا

 ةبضاغلاو ةلقاعلا سفنلا : ىه ةشالث مانسقأ نوطالفأ دنع سفنللو

 برقا ةلقاعلا سفنلا هيلع رطيست ىذلا صخشلاف « سوفنلا هذه ماجسنا
 وأ ةبضاغلا سفنلا هيلع رطيست ىذلا صخشلا نسم لضفأو « لامكلا ىلا

 ىلا قوتتو « اهل انجس ريخآلا دعيف مسجلا نم مدقأ سفنلا تناك املو

 ب «ةيروهمجلا» : مهملا هباتك ىف  سفنلا هبش دقو ٠ ةلقاعلا سفنلا

 سفنلا وهف اهدئاق امأ ؛ ناحماج ناداوج اهرجي ةبرعب : ةثالثلا اهماسقأب

 اهترطيسل اهعضختو 2 ةبراضتملا ىوقلا نيب قفوت نأ اهيلع ىتلا ةلقاعلا

 ٠ اههيجوتو

 نأ قأر ذا « اهصحخفو ةيدرفلا قورفلاب متهأ نم لوأ نوطالفأ دعبو

 ماهملاو لامعأالا ىلا سانلا هةجوي نأ بخيو « هزيمت تامسو تاردق درف لكل

 ناكملا ف بسانملا صخشلا عضوب ىداث نم لوأ نوطالفأو ٠ مهتاردقل اعبت
 درفلا ريكفت ىف ةيئيبلا تارثؤملا ةيمه٠؛ نع نوطالفأ ثدحت امك ٠ بسانملا

 نع ةئكشان ةيعيبط ةرهاظ عامتجالا ىلا ليملا نأ كلذك ىأرو ٠ هكولسو
 ٠ هدرقمب اعيمج اهب ءافولا نع هزجعو درفلا تاجاح ددعت

 (م*ق ؟؟؟-5184) وطسرأ

 سفنلل درقأ دقو ؛« ثيدحلا هانعمب سفنلا ملعل ديعبلا دجلا وطسرأ دعي

 ىدان نم لوأ ناكو ٠ «سفنلا نع» + اصاخ اباتكو هتفسلف نم اريبك اءزج

 نم عونلا اذه ىف ةيعقاولا ةيشحلا لا رومألا ةظحالم ىلع دامتعالا بوجوب

 :ةيوسكملا

 جهنملا ريوطت ىف رود هلف « جودزم سفنلا ملع روطت ىف وطسرأ رودو
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 نم لوأ دعي وهف جهنملل ةبسنلاب امأ ٠ ىرظنلا راطالا ىف رودو « ىملعلا
 نع تاظحالملا عمجو ؛ ةسوسحلملا ةيجراخلا ةظحالملاو ءارقتسالاب متها

 ةكرتشملا تافصلا ديرجتو اهبيودتو اهفينصت مث ؛ ةيجراخلا ةيئزجلا ءايشآلا
 كلذو « ةيرهاظلا تافصلا نم ةيرهوجلا تافصلا زييمتو ©« تايئزجلا نيب
 .٠ اهتفيقح 8 ءايشالا ةيهام يلا لوصولا فدهب

 عم وطسرأ هلعج دقف « ىرخألا مولعلل ةبسنلاب هزكرمو سفنلا ملع امأ
 . دحاو نآ ىف كرحتمو ىدام وه ام لك سردت ىتلا ةيعيبطلا مولعلا
 سفنلا ىلا ةيساسآلا هترظن صخلي ةيعيبطلا مولعلا عم سفنلا ملع هعضوو
 ءىث لك نأ ىريو ؛« ازجتي ال ادحاو الك اهدعي وهف ؛ مسجلاب اهتقالعو
 : تالاعفنالا ىف ةريهشلا هلاوقأ نمو ٠ رخآلل لمكم امهالكو « نالصفني ل ةروصلاو ةداملاو ؛ (ىلويهو رهوج وأ) ةروصو ةدام نم نوكتي ىعيبط
 ىذلا نكلو « سفنلا وه لعفني ىذلا سيلو ؛ مسجلا وه لعفني ىذلا سيل»
 1 . «ناسنالا وه لعقني

 هل « ىلآ ىعيبط مسجل لوأ لامك» اهنأب سفنلا فرعي وهف « ةفسالفلا نم هدعب ءاج نم ىلع هرثأ هل ناك روهشم فيرعت وطسرأ دنع سفنللو
 ٠ ءاضعأ وأ تالآ هل ىأ ىلآ مسجب دصقيو ؛ كرحتملا مسجلا وه ىعيبطلا مسجلاو « ناسنالل ةلمكم سفنلا نأ لامكلاب دصقيو . «ةوقلاب ةايح

 ردصم ىه سفن هل « ةايح. هل ىعيبط ءىش لك نأ وطسرأ ىريو
 ىهو ةيمائلا سفنلا كانهف « سفنآلا نم عاونأ ةثالث دجوي كلذل ٠ هتايح

 كلذ ىلعو ٠ ناسنالا زيمت ىتلا ىهو ةلقاعلا سفنلاو « ناويحلا ىف دجوتو
 كانهف « تاردقلا نم عاونأ ةثالث وأ تايوتسم ةثالث اهل ةيناسنالا سفنلاف

 . ريكفتلاو لقعتلا اهتفيظوو ةلقاعلا سفنلاو « ةكرحلاو ساسحالا اهساسأو
 نيعلا نأ امك : لوقي وهف « مسجلا ةفيظو سفنلا نأ وطسرا ىريو

 . رخآلا نودب دحاو دجوي نأ نكمي الو « مسجلا

 برملا دنع سفنلا ملع - ؟
 نيدلا روهظ دعبو ىطسولا روصعلا ىف ةيبرعلا دالبلا ىف تان

 ظفحو 2 ةفسلفلاو مولعلا ترهدزاو 2 ةمدقتم ةيمالسأ ةراضح ىمالسالا
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 ؛ ةيبرعلا ةغللا ىلا هتمجرتب عايضلا نم ةميظعلا ةيئانويلا ةفسلفلا جاتن
 تمجرت ثيح « سفنلا نع بئاوج ةئمضتم مهتافلؤم برعلا ةفسالف عضوو
 ضرعنو ٠ ريثأت اميأ ةيبوروآلا ةفسلفلا ىف ترثأو « ةيبوروألا تاغللا ىلا
 ٠ سفنلا ملع خيرات ىف ترثآ ىتلا ةمهلا تايصخشلا ضعبل نآلا

 (م١486- م10؟) ىبارافلا

 نع اوملكت نيذلا نيرخآلا نيملسملا ةفسالف ناش هناش  ىبارافلا
 امدنع فوسليف وهف ٠ دحاو نآ ىف سفن ملاعو نيد لجرو فوسليف  سفنلا
 نع ملكتي امدنعو « سوسحم ريغ ىحور رهوجك سفنلا ةعيبط نع ملكتي
 ؟ ةثيدح ىه له وأ مسجلا ىلع ةقباس سفنلا له : لثم ةنيعم تالكثم
 بجي فيكو ؛ مسجلا ةسيبح سفنلا دعي امدنع فوصتم نيد لجر وهو

 ملاصلا لمعلابو مسجلا تابغر نع ىفاغتلاب اهريهطت نانتتتثالا يلع
 لامكلا ىلا لصتو اهرهوج وفصيو 0 ومست ىتح. سفنلا ةدهاجمو

 تاردق نع ملكتي امدنع سفن ملاع وهو ٠ هللا عم اهداحتاب ةداعسلاو
 نم حاون نع ملكتي امدنعو « ةفرعملا ىلا ناسئالا لصوت ىتلا سفنلا
 ٠ ثيدحلا رصعلا ف سفنلا ملع اهب متها كولسلا

 لمعلاب لكوم امهدحأ : نيمسق ىلأ سفنلا ىوق ىبارافلا مسق دقو .
 ةيناويحلاو ةيتابنلا : ماسقأ ةثالث لمعلا ىوقو ٠ كاردالاب لكوم رخآلاو
 ىئاسناو ساسحالا هتفيظو ىئاويح : نامسق كاردالا ىوقو ٠ ةينامنالاو
 ٠ ةيلقعلا ةفرعملا ليصحت هفده

 ىه ةداعسلاو « ةقطانلا ةوقلل  ىبارافلا ىأار ىف  ةداعسلا نوكتو
 ءىث اهءارو سيل ذا « رخآ ءىث اهب لانيل تسيلو « هتاذل بولطملا ريخلا
 هريغ عم عمتجي نأ ناسنالل دبالو ٠ ناسنالا هلاني نأ نكمي اهنم مظعأ رخآ
 لها ءارآ» : هباتك ىف درو امك يرطف رمأ  هرظن ىف  كلذو « سانلا نم
 ٠ «ةلضافلا ةنبدملا

 (م 1٠١0 -_ةم١٠) انيس نبا

 هدجن كلذل ٠ دحاو نآ ىف افوسليفو ايسفنو ايمسج ابيبط انيس نبا ناك
 بطلا : امهيتلك نيثيحانلل هتساردب ارثاتم سفنلا نع ملكتي امدنع
 ريكفتلاو نايدآلاب رثاتو « ةيحان نم وطسرأو نوطالفاب رثأت امك ٠ ةفسلفلاو
 شقانو « اريبك امامتهأ سفنلا ةساردب متها دقو ٠ ىرخأ ةيحان نم ىنيدلا

 ىوق نع ملكت «نوناقلا» باتك ىفف ؛ ةريثك بتك ىف اهتالكشم نم اديدع
 نيبو اهنيب ىتلا ةلصلا ىلا ريشيو « ءابطالا ةقيرط ىلع ةفلتخملا سفنلا
 «ةيسفنلا هءارآ هيف حضوي اضيفتسم الصف «ءافشلا» باتك ىف دقعيو ٠ مسجلا
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 « «ةاجنخلا» باتك ىف همالك صخلي مث +« بابلا اذه ىف بتك ام رزغأ نم دعيو
 ىوقلا ىف ةلاسسر بتك مث 4 «وطسرأل سسفنلا» باتك ىلع قيلعت هلو

 ىلا اهظطوبه حرشو اهلاوحأو ةقطانلا سفنلا ةفرعم ف ىرخأو 6 ةيناسفنلا
 ٠ (ددصلا اذه ىف ةريهش ةديصق هلو) لوألا اهردصم ىلا اهنينح.و مسجلا

 ةرهاظلا اماف ٠ ةنطابو ةرهاظ : ناعون ساوحلا نأ انيس نبا ىأرو

 ىف ةوق ىهف ةنطابلا امأو ٠ مشلاو قوذتلاو سمللاو رصبلاو عمسلا ىهف
 ىتلا ةوقلاك كلذو « سحلا هكردي ال ام ةسوسحملا رومألا نم كردت نطابلا
 هكردي ال فوخلا وأ ةوادعلا نم ىنعم بئذلا نم كردت ىتلاو ةاشلا ىف

 ٠ ساوحلا هيدؤت الو سحلا

 ىف ظودلم ريشأت اهل ناكو ةينيتاللا ىلا انيس نبا بتك تمجرت دقو
 3 «تراكيد 0 نوكيب» ةصاخبو ةهدعب نم اوعاج نيذلا نييبوروالا ةفسللثلا

 (ما١111-68١1) ىلازغلا

 هلعجي وحن ىلع «سفنلا» ىف ىلازغلا اهثحب ىتلا تاعوضوملا تددعت

 نع ثدحتف ٠ ثيدحلا هموهفمب سفنلا ملع ىلا نييمالسالا ةفسالفلا برقأ

 صلختلاو ةحلاصلا تاداعلا باستكا ةيفيكو « سفنلا طاشنو ةيسفنلا ىوقلا
 « ةدارالا عاوشأو « ةركاذلاو كاردالا فئاظوو « ةرامضلا تاداعلا نم

 طاشتلا نع اهايا ازيمم ةطيسبلا ةسكعنملا لاعفألا كلذك حضوو ٠ ليختلاو
 ةينادجولاو ةيفرعملا بناوجلا ىلا ةيسفنلا عئاقولا فنص امك « دقعملا

 ٠ ةيعوزنلاو

 هامسأ ام وأ « ةبستكملاو ةيرطفلا عمفاودلا ةساردب ىلازغلا متهاو

 ىجولوكيسلا ادبملا ىلا لصوتو ٠ عفاودلا عارصو « كولسلا بابسأب
 ٠ «عفاد كولس لك ءارو» : ثيدحلا

 : نيتعومجم ىلا اهايأ امسقم تالاعثنالا ةساردب ىلازغلا مثها امك
 « ناسنالا « هينملا : ةثالك رصانع ىلأ تالاعفنالا للحو 0 ةذيذللاو ةللؤملا

 ىو ةراثتسالا ةعرس ىف ةيدرفلا قورفلا دوجو ىلا راشأ دقو ٠ ةباجتسالا
 « لاعفنالل ةبحاصملا تاريختلا حضو امك ؛ لاعفنالا ىف مكحتلا ىلع ةردقلا

 ٠ (نابعثلا فاخي ال الكم لفطلاف) جضنلاو ةربخلا ىلماع رثأو
 ىلعو « هسفن راوغأ ىف قيقدلا ىنطابلا لمأتلا ىلع ىلازغلا دمتعا دقو

 وه ديعب فدهل كلذ لك « مهكولس عاوئنأو سائلا طاشنل ةيجيراخلا ةظحالملا

 سانلا كولس:ف مكحتي نأ عيطتسي ىتح. « «ةيرشبلا ةعيبطلا» مهف ةلواحم



 :ايقيبطت افده ةساردلا نم هفده ناكف ٠ مهرمأ حالص هيف ام ىلا مهدشريو

 لامها نود سانلا داشرال قرطلا لضفأ مدختسي ىتح كلذو « (اينيد)

 ٠ مهيدل ةيرطفلا بئاوجلا

 (م1-١1194؟5) دشر نبا

 ملعلا نم مسق سفنلا ىف ثحبلا نأ  ءدب ىذ ءىداب دشر نبأ ىأر
 سفنلل نكلو ٠ دسجلاب الا لعفنت الو لعفت ال سفنلا نآل كلذ « ىعيبطلا
 ىوقو ٠ (ةيداملا ريغ لاوحألا ىهو) ةعيبطلا ءارو اميف سردت الاوحأ
 ٠ ةقطانلاو ةيعوزنلاو ةليختملاو ةساسحلاو ةيتابنلا : ىه ماسقأ ةسمخ سفنلا
 . ىلمعلا لقعلاو ىرظنلا لقعلا ىلا ةقطانلا ةوقلا مسقنتو

 (م 14١5 19) نودلخ نبا

 نأ دقتعي وهو ٠ هسسؤمو عامتجالا ملع عضاو قحب نودلخ نبا دعي
 ةنيعم سيماونل عضخت ىسفنلاو ىعامتجالاو ىداملا انملاع ىف ةيراجلا رومألا
 بابسآلا لثم اهل تايهت املك رركتت اهنا مث «؛ صوصخم ماظن ىلع ىرجت
 ثداوحلا هذه نأ كلذك ىري وهو ٠ لبق نم اهروهظ ىلع تلمع ىتلا

 ىذلا لماشلا ماظنلا نم ءزج اهنآل كلذ فالخ ىلع ىرجت نأ ليحتسي

 ٠ ىناسنالا عامتجالاو ىرشبلا نارمعلا ىلع رطيسي

 تاعامجلا ىفو خيراتلا ةكرح قى هيأر نودلخ نبا نيب دقو
 تاعوضوم ىهو « ةيموقلا ةيصخشلاو بوعشلا سفن ملعو « اهتيجولوكيسو
 امك. ارخؤم الا نراقملا ىراضحلاو ىعامتجالا سفنلا ملع نم لك اهلوانتي مل
 ٠ ىوبرتلا سفنلا ملعو ىعامتجالا سفنلا ملع ىف تاماهسا هل نأ

 ثيدحلا سفنلا ملع لوصأ - 4

 ةثالث اهمها ةدع مولع نم ريثأتب ةيوق تاعفد ثيدحلا سفنلا ملع ىقل
 : ىلي امك

 ءايزيفلا ملع ( أ
 نيب ةقالعلا ىلا فرعتلاب  اومتها ام نيب نم  ءايزيفلا ءاملع متها

 ٠ تاساسحالا وأ ةيلوآألا تاربغتاو ؛ تاهبنملا وأ ةيئايزيفلا صئاصخلا

 « افلتخم اريشثات انم لك ىف رثؤت ةيئايزيف تاهبنم الثم ءوضلاو توصلاف
 ىلع دمتعت اهنأ حضتا ىتلا «ةيتوصلا تاساسحالا» ةسارد كلذ لاثم

 ىتحو) دعب اميف فرعي كلذ حبصأ دقو ٠ «ةيتوصلا تاجوملا» تابذبذ
 ٠ «ءايزيفوكيسلا» ثحبمب (نألا
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 : هذه ىف ةمهم تاريثأت «ويليلاج» و «نتوين» نم لك تاسارد ترثأو

  ىعادت تاساردو ةيطبارتلا ةسردملا تأاشن امهنم ريشاتب ذا « ةيحائلا

 ىتح دمتعي لازي ام ؛ ثيدحلا ىجولويزيفلا سفنلا ملع نأ لب « ىناعملا
 ', ةلتكلاو ناكملاو نامزلا ىف «نتوين» ميهافم ىلع مويلا

 | 1 | ةيطبارتلا ةسردملا
 : هلقعو دلوي ناسنالا ناب معددهز88ةهدنعت ةيطبارتلا ةسردملا ملست

 ' « ديرت ام ةيسحلا تاربخلا اهيلع شقنت "18018 289 ءاضيب ةحفص

 صانع ىه تاساسحالاف نذا « ساوحلا قيرط نع ةرسبخلا هذه ىتأتو
 ” ريغ رمآلا لوأ ىف تاساسحالا هذه نوكتو ٠ هتارذو ىرغصلا هتادحوو لقعلا
 هباشت نم اهنيب امل مظتنتو رصانعلا هذه طبارتت مث « ةمظنم ريغو ةطبارتم
 تايلمعلا طبارتلا اذه نماشنتف « ناكملاو نامزلا ىف رواجت وأ داضت وأ
 ةمهمو "٠ راكتبالاو ريكفتلاو ليختلاو روصتلاو كاردالا : اعيمج ةيلقعلا
 ةيروعشلاو ةيلقعلا تابكرملا ليلحت ةيطبارتلا ةسبردملا رظن ىف سفنلا ملع
 اهعمجت ريسفت مث ناعمو ةينهذ روصو تاساسحا .نم اهرصانع ىلا

 ٠ ةبكرم تادحو ىف اهماظتناو

 ' (ءاضعألا فئاظو ملع) ايجولويزيفلا ( ب
 ةدحولا ىهو 2126865686 تاسكحنملا ةساردب ايجولويزيفلا تمتها

 اهتسارد ادبو « اهلاكشأ نم لكش طسبأو « ةباجتسالل ىلوألا ةيفيظولا

 لك ةساردلا هذه روط مث « هوعباتو «تراكيد هينير» ىسشرفلا فوسليفلا

 ءاملع « فولفاب « فيرتخب « فونشيس « نوتجئرشت « سميج ميلو : نم
 ٠ تذوف لثم ناملألا سفنلا

 ىف زرحأ ىذلا مدقتلل ةجيتن ةيوف تاعفد ةمهملا تاساردلا هذه تيقلو
 فق ريبك ريثأت ةيجولويزيفلا تاساردللو .. ناويحلا ملعو ةيعيبطلا مولعلا
 ٠ ثيدحلا سفنلا ماع

 رولمتلا ةيرظن ( ج
 اهرولب ىذلا نكلو « نانويلا ةفسالف ىمادق ذنم ةميدق ةيرظنلا ءذه

 )1١4.17--١8487( 2 ةنالاا «نوراد زلراشت» وه اهيلع ةلدآلا دجوو

 اريبك اريثأت سفنلا ملع ىف ةيرظنلا هذه ترثأ دقو ٠ 1409 ماع ىزيلجنالا
 نيتايحلا ىف الاصتاو ارارمتما ناسنالاو ناويحلا نيب نأ اهنايب ثيح. نم
 قحلي نأ نكمي هنا لب طقف ايوضع سيل روطتلا نأو « ةيسفئنلاو ةيوضعلا
 نراقملا سفنلا ملع ىف ةيوازلا رجح هتيرظن تحبصأ دقو. ةيلقعلا فئاظولا
 قفاوتلاو .402م2008ه فيكتلا اموهفم سفنلا ملع ىف زرب اهريثأت نمو

 مدب 859 م



 1 ليتل تعا كالا نش ©كددأ ! ار نتأ

 ملع وه سفنلا ملع نيصصختملا ضعب دع ىتلا ةجردلا ىلا كلزانكاسن عد
 ومنلا لحارم نم لك ةسارد ىلا سفتلا ءاملع تهبت امك ٠ قفاوتلا ةمارد
 تالالسلاو تاعامجلا نيب قورفلاو ةيدرفلا قورفلاو ةكئيبلاو ةثارولا رثأو
 ةفيظو ثحبب مامتعا ثدح كلذك اه د ريثأتبو ٠ ةيناويحلا عاونآلا فلتخم ذخمو

 ٠ ىفيظولا هاجتالا أشنف ةيلقعلا تايلمعلا

 دع © د
 2 ةيردلل ديهمت درجم مولعو ءاملعو ةفسالف نم هركذ قبس ام لك ناك

 هجهنم « هنومضمو هلكش ددحتي ىكل « ثيدحلا سفنلا ملع روهظل ةئيهتو

 ءاملعلا نم ةميظع ةعومجم روملقل اديهمت قيس ام ناكف ٠ هعوضومو

 سشفنلا ملعل رشابملا سيسأتلا لضفف ةقيقحلا ىف مهيلا عجري « ناملألا

 ٠ مهريغو «تنوف « زتلهمله ؛« رييف « رنخف « رللوم» : مهذمو « ثيدحلا

 جلاعنسف « ثيدحلا سفئنلا ملع سسؤم قحب دعي ىذلا «تنوف» ةيمهألو

 ٠ زاجياب هتافاضا ىلي اعيف

 ثيدحلا سفنلا ملع سسؤم ثنوف 6

 لجرلا ( .١98 1 م09) 18ةلطعأسم آلانتلا تذوف ملهلف ىعدي



 ملع عضاوو + ىبيرجتلا سفنلا ملع سسؤمو « سفنلا ملع خيرات ىف ميظعلا
 ماسع جتنمو مهم ىجولوكيس لمعم لوأ سسأ دقف ٠ ىجولويزيفلا سفنلا

 ثاحبالا ريراقت رشنل تصصخ. ةلجم لوأ سسأو ٠ ايناملأاب جزبيال ف
 ركتبمو « (ىسدنه ىرصب عادخ)) «ثنوف عادخ» عضاو وهو « ةيجولوكيسلا
 ٠ ةقرافلا تابتعلا ديدحتل نيزاهج

 : ىلي ام ىلا تنوف لامعأ ةيمهأ عجرتو

 ١ - العف لقتسي هلعجو سفنلا ملع لالقتسا ىلع دعاس .

 مث نمو « ثحبلا ىف ىبيرجتلا جهنملا عابتا ةرورض ىلع دكأ - ؟
 ٠ ايوق ايملع اساسأ هاطعأ

 ٠ لاجملا ىرثأ امم ناطبتسالل هقنب تأدب ىرخأ سرادمو تايرظن

 وأ ىعادتلا نع هتسارد «تنوف» اهب ماق ىتلا تاساردلا نيب نمو
 ارثأتم ةدارالل هتساردو «نوتلوج سيسنرف» ب ارثاتم طبارتلا

 : نمزلا ةيجولوكيس ىف ثحب نم مهأ نم «تنوق» و ٠ «رواهنبوش» ب
 ٠ ةينمزلا تارتفلا ريدقتو نمزلاب ساسحالاو نمزلا كاردا

 «رعاشملاو روضصلاو تاساسحالا: ىه ةربخلا وأ روعشلل داعبأ ةثالك نم ةيرظن

 ٠ ةيصخشلا بيكرت ىف ةيرظن كلذك هلو

 عجرلا نمز نم لك ةساردب  هتذمالتو وه  هلمعم ىف «تنوف» متهاو

 كللذك متهاو « (مهدهجو هلمعم ىف نيلماعلا تقو سدس هل صصخ ىذلا)

 ملعتلاو هابتنالاو (رصبلا :ةصاخبو) ساوحلاو ركذتلاو ريكفتلا ةساردب

 ٠ ليختلاو

 اهطوقسو اهمايق : سفنلا ملع سرادم 5

 انهريدتت نكلواةدسناو ةيجولوعملا عتفاقولا 1 ةيبمفتلا نساواقلا
 ةيرظنلا سسالاو « ةدحاو هيلع تاظحالملاو كولسلا نأ ىنعمب « فلتخم

 ةيرظن اسمأ عضت ىتلا ةيركفلا نسرادملا تدجو كلذلو ٠. ةدمعتم اهليواتل
 ةيرظنلا قاسنألا وا سرادملا هذه جلاعنو ٠ اهرقتو سفنلا ملع ىف ةساردلل
 ىسفنلا ليلحتلاو تلطشجلاو ةيكولسلاو ةيفيظولاو ةيئانبلأ ؛ ىه ةتس ىف
 « لييضفتلا نم هىكي ىلذ اميق اهل ضرعت + "ئلفافلا ليلحتلاو



 وونسعسواتو» ةيئانبلا ةسردملا  الوأ

 انه نمو « ناتمئالل ىمفنلا بيكرتلا وأ ءانبلا فصو ىلا ةيئائبلا فدهت
 ءاملع متها دقف اذل « ءايميكلا ملع نم ريثأتب تأشن دقو ؛ اهمسا ىتأ
 وأ رصانعلا ىلا لماشلا لكلا وأ ؛ طيسبلا ىلا بكرملا ليلحتب سفنلا
 سفنلا ملع نأ ةسردملا هذه ىرتو ٠ اهنم نوكتي ىتلا ةيساسالا تارذلا
 تايوتحم وأ «ةيروعشلا ةربخلا» ةسارد ىلع همامتها زكري نأ بجي
 . رعاشملاو ةينهذلا روصلاو تاساسحالا لثم روعشلا

 موقي ىذلا ناطبتسالا وه ةساردلا هذهل بسانملا جهنملا نأ ةيئانبلا ىرتو
 ماخلا ةيساسألا ةداملا انيطعي ىبيرجتلا ناطبتسالاو ٠ بردم صوحفم هب

 تاريخلا ىجولوكيسلا لمعملا ىف جهنملا اذه ةطاسوب تسردو ٠ روعشلل
 كلذ لاثمو ٠ «رئشتت» ةساردلا هذه روط مث «تنوف» نم ىحوب ةيسحلا
 لاوطآلا ريدقتل ةبرجتب موقي وهو هرعاشم وأ هساسحال صوحفملا ناطبتسا
 ٠ عجرلا نمز وأ

 : ىلي اميف ةيئانبلا ءارآ مهأ صخلتتو

 ةصاخ. ةفصبو « ىناسنالا روعشلا سفنلا ءاملع سردي نأ بجي ه1
 ١ ش ٠ ٠ ةيسحلا تاربخلا

 ٠ ةيلمعملا ىليلحتلا ناطبتسالا تاسارد اومدختسي نأ نيعتي  "؟

 « اهرصانع ىلا ةيلقعلا تايلمعلا اوللحي نأ ىرورضلا نم
 ىف اهب ةطبترملا ةينبالا عضوم هيدحتو « اهتاقلعتمو اهطباور فاشتكاو
 ش 1 ٠ ىبصعلا زاهجلا

 لك لمشت ال ذا « قيض راطا ىف اهسفن رصحت ةيئانبلا ةسردملا نكلو
 نآلا اهتيمها نأ نم مغرلا ىلعو ٠ "سفنلا ملع ىف ةساردلا تاعوضوم
 ٠ ريثكلا اهتطاسوب اوملعت دق سفنلا ءاملع ناف ةيخيرات ةيمهأ تحبصا دف
 ٠ ثيدحلا سفنلا ملع قاطن ىف ةيئانبلل ةقيقدلا جهانملا تلخد دقو

 لضفملا ةيئانبلا جهنم ناطبتسالا
 لضفملا ثحبلا جهنم ىنطابلا لمأتلا وأ 1هامهومهءاند» ناطبتسالا
 هتاكاردال ةققدملا درفلا ةظحالام ىف جهئملا اذه صخلتيو ٠ ةيئائبلا ةسردملل
 فصو ىلا فدهت « ةحيرص ةدمعتم ةظحالم هتالاعفناو هتاربخو هرعاشمو
 فصو نذا ناطبتسالا ٠ اهليلحتو تاظحالملا هذه ليجستو تالاحلا هذه

 ا ا



 ؛« ساسحالاب ساسحا هنا ؛ نهذلا ف لوجي امل لمأت وأ روعشلا ةلاحل

 اهنم« ناطبتسالا اهلمشي نأ نكمي ىتلا تاربخلا نم عساو ىدم كانهو
 هونغ ضيموك)' كيف رثؤي هبنم ءدب دنع كيدل ةيمحلا تاعايطنالل كريرقت

 بيبطلا ضيرملا ربخي امدنع كلذكو « قلق وأ قيض«مغ وأ مه«بضغ وأ

 ريرقت ةدقعملا هتاجرد نمو ٠ عاجروأ نم هسحي امو « مالآ نم هب رعشي امب
 ىل امك ليوسط ئنمز ىدم ربع اهب رس ىثلا ةيلاعفنالا تاربخلل صخشلا
 ٠ ىمقنلا جالعلا تاسلج

 « ةيضاملا وأ ةرضاحلا ةيروعشلا تالاحلا لوح ناطبتسالا رودي دقو
 ىلا بلطت نأ ةرضاحلا ةيروعشلا تالاحلا ناطبتسا ىلع ةلثمألا نمف

 أرقي وهو « ةبعص ةرضاحم ىلا عمتسي وهو هتلاح كل فصي نأ صخش
 ناطبتسا ىلع ةلثمألا نمو ٠ ةرظتنم ريغ ةيقرب رظتني وهو « المم اياتك

 ىركذ مدقأ ركذتي نأ صخش ىلا بلطن نأ ةيضاملا ةيروعشلا تالاحلا
 ٠ هتلوفط تايركذ نم اهعاجرتسا عيطتسي

 اهب ماق ىتلا ةبرجتلا ناطبتسالل (ةيديلقتلا) ةيكيسالكلا جذامنلا نمو
 باصعألا دحأ عطق نأب 15١8 ماع «ده ىرنه» ريهشلا باصعألا ملاع

 ةيساسحلا تباصأ ىتلا تاريغتلا نم هب رعش ام لجسو هدعاس ىف ةيدلجلا
 ٠ عوطقملا بصعلل ةعضاخلا ةقطنملا ىف

 ناطبتسالا كقن

 الا اهررقي الو ةيتاذ ةيصوصخ ةفص اهل ةيئاطبتسالا تاربخلا ١
 نكمي ثيح.مولعلا ةيقب ف تاظحالملل فلاخم اذهو « طقف دحاو ظحالم
 ٠ ةظحالملا رركي نأ لهؤم ملاع ىأل

 نأ ناسنالا عيطتسي الو « ظحالمو ظحالم ىلا نطبتسملا مسقني - ؟

 ! قيرطلا ىف ارئاس هسفن ىريل ةذفانلا نم رظني

 ٠ ناطبتسالا قيرط نع ةماع نيناوق ىلا لوصولا روسيملا نم سيل

 ٠ لصاوتم نيرمتو ليوط بيردت ىلا ناطبتسالا ناقتا جاتحي - ؛

 ءاكذلا ىوذو نييلقعلا ىخضرملاو لافطألا ع ناطبتسالا حلصي كك ه6

 ٠ سفنلا ملع اهسردي تائق اهلكو « تاناويحلاو ضفخنملا

 د 58د



 ناطبتسالا ايازم

 روعشلا وأ ملال ساسحالاك ةيدرفلا ةيروعشلا تالاحلا نا - ١
 0 عوضوم نوكت 3 نأ نكمي ١ ل ريكفتلا ءانثأ ىلقعلا اماكفلا وأ بفغلاب

 . هم ا اج حوا « ةكرحلا وأ

 ةلاحلل ةرصاعم نوكت نأ نكمي ال ةيروعشلا تالاحلا ةظحالم نا ل '*

 نم اعون ناطبتسالا نوكي اذبو « ركفأ ىننأ ظحالأ مث ركفأ انأف « اهسفن

 نم اعون كلذك نوكي دقو « اهظحذان ىتلا ةيروعشلا تالاحلل رشابملا ركذتلا

 ٠ ةانيأر املح رخآ صخشل ىورن نأك « بيرقلا ىضاملا ركذت

 مالحالاك رهاوظلا ضعب ةساردل ةديحولا ةليسولا وه ناطبتسالا ب

 ٠ اهريغو نزحلاو قلقلاو فوخلاك تالاعفنالا ءانثأ روعشلاو ةظقيلا مالحأو

 لاسن امدنع ةيبيرجتلا تاساردلا ضعب ىف ناطبتسالا نع ءانغ ل -
 ها ل

 قو « ءايزيفلا يف ناولألاو ءوضلا ثوحب ىف ناطيتسالا مدختسي 60

 : ايجولويزيفلا ف ساوحلا فئاظو ىلا فرعتلا

 نم اهيف بلطن ىتلا ةيصخشلا تارابختسا ساسأ ناطبتسالا - 51

 ملحت له ؟ عادصلاب كتباصا رركتت له : لثم ةلئسأ نع بيجي نأ صخشلا
 ؟ ةريثك ةجعزم امالحأ

 هسفنل ضيرملا ناطبتسا نودب ىسفنلا جالعلا متي نأ نكمي ال ٠

 +٠ كل سد

 ةمهم قئاقح ىلا  ناطبتسالا قيرط نع  سفنلا ءاملع لصوت -
 : للفم

 ٠ دحاو تقو ىف نيئيش نيئيش ىلا-هبتني نأ ناسنالا عيطتسي ال ( أ

 ١ انفي ملكاو ةذللاب رعشي نأ ناسنالل نكمي ( ب

 روصب بوحصم ريغ (ىفسلفلاو ؛ىفايرلاك) ريكفتلا عاونأ ضعب ( ج
 ٠ ةينهذ

 مسا 10 مس
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 سمن مهماتكمم  ةيفيظولا ةسردملا  ايناث

 دكؤتو ٠ اهل ىفصولاو ىليدحتلا عباطلا ةبئانبلا ىلع ةيفيظولا تباع
 ةيلقعلا تايلمعلا فئاظو سردي نأ بجي سفنلا ملع نأ ىلع ةيفيظولا
 متهتو ٠ هتانوكم وأ اقف روعشلا ىوتحل هتسارد نم رثكأ « ناسنالل

 هتفيظو اهدنع كولسلاف « دارغألا ىدل فيكتلا ىلع ةردقلا ةساردب ةيفيظولا
 دمتعي اطاشن هفصوب «كاردالا» ةفيلخو كلذك تسردو « ةكيبلل لضفأ فيكت

 ام ىلع ةيفيظولا زكرتو ٠ تالاعفنالاو تاجاحلا لكم فئاظولا ةيقب ىلع
 تارذ ىلا هب موقي ام ليلحتب اهمامتها نم رثكأ ىوضعلا نئاكلا هب موقي
 ٠ تابكرمو رصانع وأ

 سميج ميلو ؛ ( (5؟-؟) لكش

 : ىلي ام ةيفيظولا تادقتعم مهأو

 تاعوضومو ةيلقعلا تايلمعلا سفنلا ءاسلع سردي نأ ابحر م ١

 4 ذوذشلاو « ةطيسبلا تاناويحلاو لافطألا كولس نعضتت ؛ ةراثك ىرخأ

 ٠ ةيدرغلا قورفلاو

5 



 ةيبيرجتلا قرطلاو ىلكشلا ريغ ناطبتسالا مدختسي نأ نيعتي  ؟

 ٠ زيحتلا نم ايبسن ةررحتلا
 لفم ةيلمعلا لئاسملا ىلع ةيجولوكيسلا تامولعملا قيبطت نمادبال تا«

 ٠ لامعألا لاجمو نوناقلاو ةيبرتلا

 ملاعم زربأو « ىلاحلا نرقلا لئاوأ ذنم اركبم ةسردملا هذه تماق دقو
 ىكيرمألا ١191١( - 18415) وهتع5 «سميج ميلو» رادصا ةيفيظولا

 ماع طءاسءأ ماعد ه5 ورتعطه1وهر) «سفنلا ملع لوصأ» ليلحلا هرفسل

 تربور» ىكيرمألا سفنلا ملاع اهمالعأ زربأ نمو ٠ نيدلجم ق
 ةسردملا هذه ترثئآتو )1١859 -١951( ٠ 70007028 «ثروودوو

 ٠ حلصألل ءاقبلاو « ءاقبلا لجأ نم عارصلا نع «نوراد زلراشت» راكفأب

 ىف مهم زكرم اذ ةيفيظولا ةسردملا نم ريثأتب «ةكيبلل قفاوتلا» موهفم حبصأو

 ةيسحلاو ةيكاردالا تايلمعلا نأ ةيظحالم عم « ةيجولوكيسلا تاساردلا

 ٠ قفاوتلل ةمهم بناوج

 .ىقيبطتلا سفنلا ملع روطتو « ةيسفنلا تارابتخالا تمن اهنم ريثاتبو
 اسمك قرعملا سفنلا ملعب ايلاح ىمس اميف ايلج اهتاملسم نم ريثك لاز امو
 ٠ لصفلا اذه نم ةعباسلا ةرقفلا ف ضرعنس

 ظعطقعتهءتكد» ةيكولسلا ب اثلاث

 سسفنلا ملاع ةروثلا هذه داقو « ةيئانبلا دف ةروث ةيكولسلا تماق

 ل. 8.2 1509508 («نوسطاو سادورب نوج» ةيكولسلا سسؤم ىكيرمألا

 كولسلل ىبيرجت ىئعوضوم ملع نيوكت ىلا فده ىذلا < ( )14104 - ١1908
 ؤبنتلا ىرظنلا هفده ةيعيبطلا مولعلا نم اعرف دعي نأ نكمي (لقعلا سيلو)
 نم سفنلا ملاعل دبال هنأ ىأر دقف فدهلا اذه قيقحتلو « هطبضو كولسلاب
 ىو « ةيعوضوملا نع دعبو ةيتاذ نم هيلع وه امب ناطبتسالا نع دعتبي نأ
 نكمي ماع رمأ كولسلاف « صاخ رمأ 002810058655 («روعشلا» نأ نيح

 ةساردب ملعلا متهي نأ بجيو ٠ هسايذ نكمي كلذكو « ايعوضوم هتظحالم

 ٠ اهظحالي نأ ثحاب ىأل نكمي ىتلا ةماعلا قئاقحلا

 ديقي نأ بجي ىعوضوملا ىكولسلا سفنلا ملاع نأ «نوسطاو» ىريو
 اهب دري ىتلا 076:4 ةحيرصلا ةرهاظلا تاباجتسالا : نم لكب هتاظحالم

 نكمي ىتلا ةيجولويزيفلا.رضهاظملاو « تاهبنملا ىلع ىوضعلا نئاكلا
 ددغلاو باصعألا لثم ةيلخاد تامزيناكيم سكعت ىتلاو « اهتظحالم

 تاكل ع



 ةيكولسلا حلتو ٠ «ةباجتسالا  هبنملا» سفن ملعب كلذ دو: «تالضعلاو

 . تاداعلا نيوكتو ملعتلا ةيلمع رثأو « ةئيبلا ريثأت ىلع ةدشب

 نوسطاو : (#-9) لكش

 «دوسأ قودنص» هئأك ناسنالا ىلا لكاوألا نويكولسلا رظن دقلو

 هيف ةلخاادلا تاهبنملا سايق قيرط نع ةطاسبب همهف نكمي طادعاع 0

 دوسألا قودنصلا اذه لخاد ىرجي ام امأ ٠ هنع ةجرراخلا تاباجتسالاو

 اذه ىفل دقلو ٠ هتفرعم انمهي ال رمأ وهف تالعافتو تايلمع نم قلغملا

 ٠ سفنلا ءاملع نم ريثك نم اديدش ادقن روصتلا

 : ةيتألا تادقتعملا ىلع لكاوألا نويكولسلا قفتيو

 (تامهبنملا) ةيئيبلا ثادحالا سفنلا ءاسلع ءر'0د نأ بجي ا ١

 ٠ (تاباجتسالا) طظحالملا كولملاو

 « تامسلاو تاردقلاو كولسلا ىف ةثارولا نم رثكأ ةربخلا رثؤت  ؟
 ٠ ثحبلل امهم اعوضوم ملعتلا دعي اذلو

 قودطلا فاك لاجل ءاتفاوب# :نادطستلا قع نلخفلا تحيا
 ٠ سايقلاو ةظحالملاو بيرجتلاك ةيعوضوملا

 هريسفتو كولسلا فصو سفنلا ءاملع فده نوكي نأ نيعتي  ؛

 م ةلكالسم



 حصن تم ةيلمعلا ماهملا ىلوت مهيلع بعي امك ٠ هطبضو هب ٌؤبنتلاو
 : مهداشراو لامعألا لاجررو نيملعملاو نيعرشملاو نيدلاولا

 كولس بئاج ىلا) ةطيسبلا تاناويحلا كولس ثحب نم دبال  ه
 تانئاكلا نم اهمهفو اهتسارد ىف رسيا ةطيسبلا تانئاكلا نأل (ناسنالا
 .ةدقعملا

 ءوطسرأل ىعادتلا نيئاوق ذنم هلك سفنلا ملع خيرات ىف روذج ةيكولسللو
 ؛« (فيرتخبو فولفابل ةيطرشلا تاسكعنملا) ءايحألا ملع ثارت ىف ساسأ اهلو
 ثوصحب : لثم ةيعوضوم ةسارد كولسلا ةساردب ءاملعلا نم ريثك متها دقف
 « ناويحلاو ناسنالا ىدل ملعتلاو لفطلا روطتو ةيدرفلا قورفلاو ركذتلا
 ٠ مولعلا ةيقبو ءايحآلاو ءايزيفلا رهاوظك ةيعوضوم رهاوظ اهلكو

 عاطق لافغا «نوسطاو» اهعضو امك ةيكولسلا ىلع نوريثك باع دقلو
 ؛« ة.دخشلاو ةيسفنلا فئاظولا لهأجتو « ظحالملا ريغ كولسلا نم ضيرع

 ىف كلذ عم اهنكلو رشابم لكشب ةظحالملل ةلباق ريغ ةئنماك بئاوج ىهو
 ٠ ةيمهألا ةياغ

 ثلطشجلا ةسردم ب اعبار

 دي ىلع ١51١ ماع ىلاوح ايئاملأ قف تلطشجلا ةيجولوكيس ترهظ
 )148١-١1198( 1ءهتاطعتتت6 «رمياهتريف سكام» : «نيلرب ةعامج»

 جناجفلو» و )1885-.١54١( 15088 (اكفوك تريك» « هيليمزو

 ٠ه(1-48481١1557/) 1كمط]1ع» (رلهك

 لكشلا وأ ةيلكلا ةغيصلا ىنعت ةيئاملا ةملك 668811 تلطشجلاو
 ىلع ةنئيعم تاسارد نم مسالا دمتسا دقو ؛ طمتتت, 23468 طمنلا وأ

 لاصجم ىف كلذ لبق مدختسا هنأ عم ىئاكملا لكشلل ىرصبلا كاردالا

 ٠ اقيسوملا

 تسيلو « ةمظنم ةيلك تادحو ةيسفنلا رهاوظلا نأ تلطشحجلا ىرتو

 ربكأ لكلا نأ ىرت امك « ةصارتم ءازجأو ةطيسب رصانع نم تاعومجم
 هنومضم هدقفيو « هدسفي هئازجأ ىلارلكلا ليلحت نأو « هئازجأ عومجم نم

 بيكارتلا» ىلع مهمامتها سفنلا ءاملع زكري نأ بجي كلذلو ٠ ديرفلا
 لعجي ىذلا وه ىلكلا لكشلا ناف « «عبرم» ىلا انرظن اذاف ٠ «ةيلكلا
 طوطخ ةعبرأآ هنوك نم رثكأ عبرملا نال « ءازجألا سيلو « اعبرم ودبي عبرملا
 ٠ ضعبب اهضعب ةصاخ تاقالع تاذ ءادوس طوطخ ةعبرأ هنأ « ءادوس

 تاك اتم



 اتعللا ن1 قدح“ تا تنحي تدك عادل



 عبرأ ناف ؛« طوطخلا سيلو «ةقالعلا» ىلع ةقيقحلا ىف دمتعت «ةيعبرملا» و

 طوطخ ةعبرأ لثم اهتاذ ةقيرطلاب ؛ اعبرم عنصت نأ اضيأ اهذكمي طقن

 لكلا نأل « هئازجأ عومجم نع فلتخم لكلا نأ ىئعم وه اذهو 0 مارمح

 ٠ ةئيعم «تاقالع» تأذ ءازجأ نم نوكتي

 ا (5--5) لكش

 راسيلا ىلا ىول ادلا عسبرملا عو.وجم نأ ظحالت ( (5-7؟) لكشلا ىلا رظنا

 : لوقت دقف « اهفصو كذم بال اذاو « طوطخ ةعبرأ نم نوكم ( 8 مقر)

 اسهنيب ىصع ةعبرأ وأ « ىصع ةعبرأ وأ « طولحخلا نم ميظنت درسجم

 ٠ ةفلتخم قرلطب اعم عضوت نأ نكمي طولدخلا هذه ناف كلذ عمو ٠ تاغارف
 ىف ملعلا هبشت 0 مسقلا لو 2 كيضاو سيرت عرضت آ مسقلا ىفف

 دحأ اهنأ ىلع لاعلا ىف رهظت اهناف 0 مسقلا ىف امأ « فلوجلل ةارابم

 نكمي ل مسقلا ىو ٠ علك حبتعلا 6 ىفو 14 ةيزيلجنالا ةيدجبالا فورح

 مسقلا ىف لك ةيبرعلا دادعألا ىف مقر مث ؛ (؟ مقر) ايئامور اددع ىرذ نأ

 نل كناق « تاليكشتلا هذه ىرت امدنع ٠ ط ىف ع ىبرعلا الال مقرو 8

 . اهنم نوكتت ىتلا ةيساسآلا ةعبرألا (ىصعلا) ءازجألا ىف اريثك ركفت

 ٠ لمألا ةيبرع (7 )*  لكش ىف ةدراولا دادعألا هذه نأ ظحال دب

 كك 0



 هئازجا عومجم نم ربكأ لكلا : تلطشجلا : (-5؟) لكش

 « كاردالا تاسارد ىف ربكأ ماهساو ةريبك ةيمها تلطشجلا ةسردلو
 ىلكلا ريدقتلا قو « ىئاسئالاو ىئاويحلا ءاكذلا ةسارد ىف صاخ. جهنم اهلو
 ىف ةرصاعم رثكأ نيهاجتا ىف اريثك كنلذك تلطشجلا ترثأ دقو ٠ ةيصخشلل
 ىرعملا هاجتالاو 8١( ص رظنا) ىئاستالا هاجتالا امهو الأ ؛ سفنلا ملع
 ٠ (18 ص رظنا)

 موربعطمدسداروأك ىبفقنلا ليلحتلا ةسردم  اسماخ

 كاستل 7ع «ديورف دئومجيس» وه ةسردملا هذه سسؤم
 ةسردملا هذه نع.بعشت مث ٠ ىواسمنلا باصعألا بيبط (9"19--1445)
 بحاص خل. 40165 رلدأ درفلأ : لثم هذيمالت ضعب اهسمؤم ىلع قشناو
 ملع سسؤم ©. 6. دادمو جنوي فاتسوج لراكو « ىدرفلا سفنلا ملع
 اهمظعمو ةديدجلا ةيليلحتلا سرادملا اريخأ ثسسات مث ٠ ىليلحتلا سفنلا
 . مهريغو (رئدراك ؛ مورف كيرا « ىئروه نيراك» : نم لك ىدل اكيرمأ ىف
 هئومجيس» دنع دجوي هلك ىليلحتلا رايتلا اذه لصأ نكلو ٠ اهباحصأ رظن تاهجو سكعت سرادملا هذه نيب انايحأ ةريغصلاب تسيل قورف دجوتو
 دنع ىسفنلا ليلحتلا ىنعيو ٠ لئاوألا نييديلفتلا نييسفنلا نيللحملا ءارآ اهتلمج ىف سكعت ىثلاو « هراكفأ ضعبل ضرعن انه نمو « «ديورف
 : «ديورف»

 ١ - ىسفنلا جالعلل ةينف ةقيرط 8

 ضارعأ ءوشن ةيفيك رسفت ىفرملا سفئلا ملعو ةيصخشلا ىف ةيرظن - ؟
 ٠ (باصعلا) ىسفنلا با رطضالا

 ٠ ةيسفنلا رهاوظلا ف ثحب جهنم - ؟

 ىسفنلا ليلحتلا تاملسم ضعب
 ةيئاسنالا ةيصخشلا ىف ىربك ةقطنم لغشت ةيسفن ةايح دوجو ١

 ا



 بابسآل  نوكت دق ةيروعشاللا ةيسفنلا ةايحلا هذهو « روعشاللا ىهو

 ٠ (باصعلا) ىسفنلا بارطضالا ةأشن ىف ابيس ةنبعم

 (ننرذلا كاوقم كسلا وا ىسخلا ل: ةركبلا ةلزفافلا ةلكرزم ةقمشا كاوا
 « ىسفنلا بارطضالا وأ ءاوسلا ىلا امأ اههاجتا قو « ةيصخشلا نيوكت ىف
 ٠ ضرملاو ةحصلا نم لك روذب عضوت اهيفف

 جرشلاو مفلا ىهو « ةددحم ةيسنج ةيسفن لحارمب لفطلا رمي »ع
 ريسفت نكميو « ةنيعم ةلحرم دنع ومنلا اذه فقوتي دقو « بيضقلاو

 لصو وأ اهدنع «تبث» ىتلا ةيسنجلا ةيسفنلا ةلحرملل اعبت دشارلا ةيصخش
 ايفنلا

 ىو « اهنيوكتو ةيصخشلا ةأاشن ىف ريبك رود ةيسنجلا ةزيرغلل 03

 : يه ثألث تامظنم ةيناسنالا ةيصخشلل  ه

 ٠ةيقالخألا ريغو ةعورشملا ريغ تابغرلاو زئارغلا عبنم : 14 وهلا ( 1

 رابتعا عم ةيجراخلا ةكيبلاو وهلا بلاظم نيب قفوي : 8380 انألا ( ب
 ٠ ىلعألا اثآلا رماوأل

 ةيقالخألا عمتجملا ءىدابمل لثمم : ةان)ء-عجم ىلعألا انألا ( جب

 ٠ ريمضلا وه وأ « هريياعمو

 طوطخلا ىلع ةيجالع ةقيرط هفصوب ىفنلا ليلحتلا دمتعي - »
 : ةيتآلا ةضيرعلا

 دودح ىف للملا ههجوي ىذلاو ضيرملا لبق نم رحلا ىعادتلا ( ١
 ّ 3 5 َه

 ىف ىسنج اهساسأ ةنيعم ةيرظن قفو متي ىذلا مالسحألا ريسفت )ب

 0 .هلمجم

 ىلع اهحرطو هركلا وأ بحلا رعاشم ليوحتب ضيرملا موقي ( ج
 ::لسلعللا

 اذه ناو « هضارعأ ةلع ضيرملل للحملا اهيف رسفي ةلحرم ( د

 ٠ ةبسانملا ةهجولا هجوي مل ليوحتلا

 ايبا



 ىسفنلا ليلحتلا دقن

 «راشتنالاو عويذلا نم اريثك ىسفنلا ليلحتلا ىف «ديورف» ةيرظن تيقل

 : ةيتآلا ةيدقنلا تاظحالملا ركذن نأ انمهي نكلو

 ملعل ةقالع الو «؛ صصختم باصعأ بيبط «ديورف» ناك ل ١

 ةظحالملا : ىملعلا جهنملا لوصأ ىلع ابردم «ديورف» نكي ملا ؟

 ٠ بسحف «ةدايعلا ىف ةلاحلا همهت» ابيبط ناك دقل

 هتمظع تدب دقل « غوسم ريغ نيناوقلا ىلا ضورفلا نم لاقتنالا -
 ىلا جاتحبت ىتلا ضورفلا نم اسخض اددع لمحت ةيرظن عضاو هنأ ىف
 ىملعلا جهنملا نع هداعتبا حضتاو ٠ اهنم ققحتلل ةريثك ةيبيرجت تاسارد

 الو اهلوح لدجلل ةلباق ريغ نيئاوق اهنأ ىلع هضورف ىلا هترظن ىف ءالجب
 اهتاذ ىف  اذكه  ىه اهنأل ؛ نيرسخنآ نيثحاب ةطاسوب اهنم ققحتلل
 لوس» ثحابلل اهلسرأ ةيديرب ةقاطب ىف نيب امك) «قدصلا ةحضاو»
 ٠ امامت ةيملعلا حورلا قاجب اذهو 2 («جيافزنزور

 ضورفو تاملسسم ىلع ديورفل ىسفنلا ليلحتلا ةيرظن دمتعت - ؛
 ٠ مهسفنأ ءايحألا ءاملع اهيلع قفاوي ال ةيجولويب

 دقو « ةيليلحتلا ةيرظنلاو جالعلا ىف ةيوازلا رجح بيدوأ ةدقع  ه

 نيرضحتملاو نييئادبلا ىلع تاساردل ةجيتن اديدش ادقن ةدقعلا هذه تهجاو

 ٠ ماوسلا ىلع

 عجلحضي ناك ىتلا «ةكيرآلا» ىلع ئم هتايرظن «ديورف» دمتسا 5

 دصقنو « ةصاخ تافصاوم تاذ ةقبط نم ةريغم ةنيع مهو « هاضرم اهيلع

 ىتلا هتايرظن ممعي نا ىأر دقلو ٠ انييفب هتدايع ىف هيلع نيددرتملا ىفرملا
 نامز لك يف ناسئالا ىلع « ةصاخلا فورلظلا هذه ىف هتاظحلام نم اهدمتسا
 ٠ اطخ اذهو 4 ناكمو

 هئامتنا نم رثكأ ىسفنلا بطلا خيرات ىلا ىسفنلا ليلحتلا ىئمتني - ا
 ريخآلا رايتلا اذه ناك ثيح. « (الثم تنوف) ىميداكألا سفنلا ملع رايت ىلا
 ةةيرطب هتاعوضوم سردي ىذلا ثيدحلا سفنلا ملعل ةبرتلا دبهمت ةباثمب
 ٠ ٠ ١ ةيبيرجت ةيعوضوم



 نوفشي ىضرملا نأ الا همهي ال هنأب هداقن ىلع دري «ديورف» ناك - 6
 ىلاوح) تقولل كلهتسم ىسفنلا ليلحتلاب جالعلا نأ حضتا نكلو « هتقيرطب
 تابارطضالا ءافشل ةعفترم ابسن ققحي نأ نود لاملاو دهجلاو ( تاونس ثالث

 قرطب 5٠# ءافش ةبسن لباقم ىضرملا نم 5٠: ىلاوح ىفشي) ةيسفنلا
 : 0 (رصقأو ثدحأ ةيجالع

 اهنأ ىلع كلذ لك دعب  ديورف تايرلخن ئلا رظنلا نيعتي 9
 ٠ دعب دكأتت مل ضورف درجم

 لماوعلا.ليلحتل ندنل ةسردم  اسداس

 زلراشت» اهسسؤمو ٠ ندنل ةعماج ىف تروطتو ةسردملا هذه تاشن
 هالت « تنوفل رشابملا ذيملتلا ٠ )*١65  ١956( 5مءدرهتق»ه «نامريبس
 ( -ا١ؤ5١) هرتوعمدع «كنزيآ زئاه» مك د6 6«تريب لريس ريس»
 ليلحتلا طبري ثيح « مهرخآ نآلا اهدوقيو « ىناثلاو لوآلا فوت دقلو

 ٠ ىلالدتسا ىفرف جهنمبو بيرجتلاب 1580:08 فههازلوزؤ ىلماعلا

 ىلا رظنلا وه ءارقتسالاو ؛« ىئارقتسإ ىفاير جهنم ىلماعلا ليلحتلاو
 ىلماعلا ليلحتلا فدهيو ٠ ىلك لماش مكح ىلا اهنم لوصولل تايئزجلا
 فلاتت ىتلا ةيلوألالماوعلا وأ ةيساسالا تانوكملا نم ددع لقأ نع ثدبلاىلا
 تارابتخألا قيبطتب فدهلا اذه قيقحت متيو ٠ ةيسفنلا ةرهاظلا اهنم

 ةلدابتملا طابترالا تالماعم باسحو « دارفألا نم ةعومجم ىلع ةيسفنلا
 ٠ ةئيعم ةيئاصحا تالداعم قيبطت مث « اهنيب

 فاشتكا ىلا فدهي « ىفصو ىفينصت جهنم كلذك ىلماعلا ليلحتلاو

 ٠ ةديدج ضورف حارتقاو ضورفلا
 ىف نرقلا اذه لئاوأ ذنم ريبك حاجنب ىلماعلا ليلحتلا مدختسا دقو

 ىف ةرمثمو ةمظنم ةقيرطب مدختسا مث « ةيلقعلا تاردقلاو ءاكذلا ثوحب
 199١ ٠ ماع ذنم ةيصخشلا ثوحب

 تدتما مث « سفنلا ملع ىف مدختساو ىلماعلا ليلحتلا فاشتكا أدب دقو
 عامتجالا ملعو ايجولويجلاو بطلا اهنم ىتش مولع ىلا هتاقيبطت
 ٠ اهريغو ةراجتلاو ايفارغجلاو

 رصاعملا سفنلا. ملع ىف ساردملاب لوقلا اطخ ىف : لييذت
 ملع ىف ةديحولا ىه تسيل ةقباسلا تسلا ةيركفلا سرادملا نأ عقاولا ىف

52 



 نم نيعم بناجب متهت ةسردم لك نأ ظحالنو ٠ اهمهأ اهئكلو سفنلا

 اهنكلو « بئاجلا اذه ىلا صاخ راظنمب رظنتو « ةيجولوكيسلا ةرهاظلا

 ليلحتلا متهي نيح ىلعف « رهاوظلا ةيقب ىلع هدحو بناجلا اذه نم ممعت
 كاردالاب تلطشجلا متهت « اهئاوسو اهبارطضا ىف ةيصخشلاب ىسفنلا

 ةيلكلا ةفيظولاب ةيفيظولاو « روعشلا رصانعب ةيئانبلاو « ةيلكلا ةخيصلاو

 ىذلا ىعوضوملا كولسلاب ةيكولسلاو « لكك ىوضعلا نئاكلا هب موقي ام وأ

 مهي نيح ىلع « تاباجتساو تاهبنم لكش ىلع هسايقو هتظحالم نكمي
 ٠ ءدب ىذ ءىداب اهميمصتو ةساردلا جهنم ىلماعلا ليلحتلا

 ةسردم ترئاف ٠ رضاعملا سفنلا ملع ىف ةنيعم تاريثات ةسردم لكل ناكو
 ةيلكلا ةرظنلاب مامتهالا - ؟ « كاردالا تاسارد ١ : ىف رثكأ تلطشجلا

 اهدقفي اليلحت ةيسفنلا ةرهاظلل لخملا ليلحتلا نم رذحلا *  « ةلماشلا

 - ثدح. نا  ليلحتلا ةلحرم ىلي لقألا ىلع وأ « ديرفلا اهنيوكتو اهتدحو
 ىسفنلا بطلا خيرات ىف لخد دقف ىسفنلا ليلحتلا امأ ٠ ةيلك ةيبيكرت ةرظن

 سفنلا ملع ىف مدختسي لازي ام صحفلل جهنم  لضفملا ةيئانبلا ةسردملا
 ءايزيفوكيسلا ثحبم ىفو « تارابختسالا ىفو « ىسفنلا جالعلا ىف نآلا ىتح
 ليلحتل ىضاير ىئاصحا جهنم ىلماعلا ليددتلاو ٠ ىبيرجتلا سفنلا ملع ىف

 ملاعل ىنغ الو « اهيلع ةنهربلاو اهرابتخاو ضورفلا نم ققحتلاو تانايبلا
 ٠ هنع ثيدحلا سفنلا

 ةباتك ىتح « عاذو (ةسردملا) حلطصم عاشو تافالخلا تزرب دقو

 ١99١ ماع «ةرصاعتملا سفنلا ملع سرادم» : نونعملا هباتك «ثروودوو»

 اذه تاينيثالث دعب نكلو ١5144( ٠ ماع هل ةلدعملا ةيناثلا ةعبطلا تردص)
 5011001 05 (ط0هانهطغ ةيركف ةسردمو «ةسردم» حلطصم مادختسا ادب « نرقلا

 هجوأ نم ليلقتلا ىلا هاجتا رهظو « اريثك لقي ىفنلا ملع ىف
 تباذف ٠ ىهتني نأ سرادملا حلطصم داك ىتح « سرادملا نيب فالخلا

 (سرادملا وأ) تايرظنلا نم الدبو ٠ ثيدحلا سفنلا ملع راطا ىف سرادملا
 وحن وحني نآلا هاجتالا حبصأ « هقالطا ىلع كولسلا ريسفت تلواح ىتلا
 تاعاطق ةسارد ىلع مامتهالا زكرتي ثيح. « ةساردلا ىف ةيصصختلا تالاجملا

 ىلا عوجرلاب كولسلا بناوج عيمج ريسفت ةلواحم نود كولسلا نم ةريغص
 ملعتلاو ومنلاو ةيصخشلاو ءاكذلا ىف تايرظن ترهظف « ةدحاو ةيرظن
 ٠ اذكهو

 قافتإلا نأ كلذ « ايئاهن ثهتنا دق فالخلا بناوج نأ كلذ ىنعي الو
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 « ةدع بئاوج ىف دوجوم ريغ  رضاحلا تقولا ىتحو  سفنلا ءاملع نيب

 ءاملع ميسقت نكميو « رظنلل تاهجو ةريخآلا دوقعلا ف ترهظ انه نمو
 0 ةيلاتلا ةرقفلا ق اهجلاعن ةعبرأ ةيسيئر تاعامتنا ىلا نيرصاعملا سفنلا

 رصاعملا سفنلا ملع قف عبرألا رظنلا تاهجو -

 رظن تاهجول لاجملا اكرات « انفلسأ امك «سرادملا» حلطصم ىهتنا

 نآلا سفنلا ءاملع مظعم ىمتنيو ٠ ةيسفنلا رسهاوظلا ةساردل لخادم وأ

 ليلحتلا « ةديدجلا ةيكولسلا : ةيتآلا زظنلا تاهجو نم ىرخأ وأ ةهجو ىلا
 روظنملا سفنلا ءاملع ضعب ذختي نيح. ىلع ٠ ةيناسنالا « ةيفرعملا « ىسفنلا

 « اهنيب جزميو هذه رظنلا تاهجو نيب قفوي ىذلا 1501600ع يىقيفوتلا

 عورف نيب نم راتخي ىذلا 56166876 يىثاقتنالا ىحنملا الا كلذ امو
 : ىلي ًاميف اهل ضرعنو ٠ اهلضفأ لخءادملا هذه

 2ةعمطءاهج هءلو  ةديدجلا ةيكولسلا رظن ةيجو - أ

 نييكولسلا نم هرصانو « انفلسأ امك ةيكولسلا «نوسطاو» سسأ
 ءاملع نم اريثك نأ كش الو ٠ «ىلشال « رتنه رتلاو « ريام سكام» : لئاوألا

 تالواحمل ةجيتئو ٠ ةيكولسلا ىف ةوقلاو فعضلا بناوج اوظحال دق سفنلا
 ناكو « ةديدجلا ةيكولسلا ترهظ دقنلا بناوج. ىفالت سفنلا ءاملع نم ديدع

 ش ٠ «رئكس « ناملوت « له كزالك» : اهل نيرصانملا مهأ نم

 - «نوسطاو» هأدب ىذلا موجهلا ةدح تفخ ةديدجلا ةيكولسلا فو

 ةيلخادلا بيكارتلاو ةيلقعلا تايامعلا ىلع  ةيكواسلل لوألا سسؤملا

 ةيبصعلاو ةقثلاو بحلاو ةيصخشلاك رشابم قيرطب ظحالت ال ىتلا رهاوظلاو
 ىف فقوملا اذهبو ٠ اهنم ةيعوضوملا بئاوجلا تيقبو ٠ اهريغو داهجالاو
 ؛« ثيدحلا سفنلا ملع ىف ريبك ريثات ةيكولسلل حبصي « ةديدجلا ةيكولسلا
 ٠ ةدقعملا رهاوظلاب امامتهاو ةنورم رثكأ تحبصأ نأ دعب كلذو

 نأ دعب اديازتمو اريبك هاجتالا اذه ىلا نيمتنملا ددع حبصأ دقلو
 مامتهالاو لومشلاو ةنورملا نم ةريبك ةجردب ةديدجلا ةيكولسلا ثمستا
 ضيبألا رافلا ةباجتسا نم) ةدقعملاو ةطيسبلا تالكشملا نم ةعساو ةفئاطب
 ةدماكلاو ةرهاظلا تاباجتسالاو + ( ةيئاسنألا ةيصخششلا ىلا ةيبرهك ةمدصل
 هركلاو بحلا رعاشم ىلا اهتظحذشإم نكمي ال ىتلا لاعفنالا رهاظم نم)
 ىأ اوثحبي نأ نآلا نيثدحملا نييكولسلل نكميو ٠ (اهريغو قيضلاو قاقلاو
 « اديج اديدحت ةددحم نوكت نأ طرشب « ناويحلا وأ ناسنالا ىدل ةرهاظ

 ٠ اهثحبل ةيعوضوملا قرطلا مدختست نأو

 سل ١#



 اههنم هفهوب ناطبتسالا ىلع نيثدحملا نييكولسلا مظعم ىفبا امك
 كولسلا : تالاحلا هذه مهضعب ىمسيو « ةيتاذلا ةيسفنلا تالاحلا ةساردل
 . امه, طوانمعم1 836طم910د ظافلأ ىف غوصملا ريغ

 ىشنلا ليلحتلا: رظن ةهجو - ب
 ىلع سيلو ةيضرملا تالاحلا ةسارد ىلع هذه رظنلا ةهجو دمتعت

 ىف «ديورف» ةيرظنا ىسداسألا ضارتفالا صخلتيو ٠ ةيبيرجتلا تاساردلا
 تايلمعلا هذهو « ةيروعش ال تايلمع نع عبنت انكولس بئاوج نم اريثك نأ
 كلذ عم اهنكلو ؛« صخشلا اهل ىعي ال ىتلا تابغرلاو فواخملاو راكفألا ىه
 11 تاعافدنالا نم اريثك نأ «ديورف» دقتعيو ٠ هكولس ىف رثؤت
 ةلحرم لالخ عمتجملاو نادلاولا اهيلع بقاعي ىتلاو ةعونمملا وأ ةروظحملا
 ٠ اهنم قتشتو ةيرطفلا زئارغلا نع عبنت ةلوفطلا

 كولسلا عاونأ لالخ. ندد كلذكو « ىلقعلا ضرملا ضارعأ « فلكتلا « نامللا
 .٠ ىبداآلاو ىنفلا طاشنلاك ايعامتجا ةلوبقملا

 . روعشاللا ىف «ديورف» رظن ةهجو امامت سفنلا ءاملع مظعم لبقتي الو
 ضعبل امامت نيعاو اوسيل دارفألا نأ ىلع اوقفاوي نأ نكمي مهنأ كلذ
 نم تاجرد نع ثيدحلا نولضذي سفنلا ءاملع نكلو ؛ مهتايصخش بئاوج
 ةيروعسشلا راكفألا نيب ةداح. ةقرفت دوجو مهضارتفا نم رثكأ ىعولا
 ٠ ةيروعشاللاو

 ءاهساسا ىف ةيبلس ةرظن ةيرشبلا ةعيبطلا ىلا «ديورف» رظن ةهجو نا
 ىهو « ناويحلا كرحت ىنلا اهتاذ ةيساسالا زئارغلاب نوعوفدم اننأ ىري ذا
 ةيساسأ ةزيرغ ناودعلا نأ دقتعي ناك « ديورف» نآلو ٠ انتاعافدنا ىف مكحتلا ىلع دكؤي ىذلا عمتجملا دض رارمتساب حفاكن اننأ امك « ناودعلاو سئجلا

 ٠ سفنلا ملع سرادم نع انثيدح ىف هاجتالا اذه اندقن نأ قبس

 ©هعمزا»ع ةيفرعملا رظنلا ةبجو - ج

 كاردالاك ةيلقعلا تايلمعلا ىلا ©مومئانم» ةفرعملا حلطصم ريشي
 تايلمعلا ىهو ؛ 1ملوستقكامد 5:مءموونمم تامواعملا زيهجتو ركذتلاو
 . لبقتسملل ططخيو « تالكشم لحيو « تامولعم درفلا اهيف بستكي ىتلا
 ءارسجا هفدصهو « ةفرعملل ةيملعلا ةساردلا وهف ىفرعملا سفنلا ملع امأ
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 ةيلقعلا تايلمعلا ميظنت ةسيفيك رسفت ىتلا تايرظنلا ريوطتو براجتلا
 ٠ اهفئاظوب اهمايق ةيفيكو

 موقت تانئاك درجم انسل اننأ ىلع نويفرعملا سفنلا ءاملع نهربيو

 ىتلا تامولعملا زيهجتب موقي لقعلا ناف ٠ تاهبنملل ىبلسلا لابقتسالاب

 نا ٠ غيصو تاثفو ةديدج لاكشأ ىلا اهلوحيو « ةلاعف ةقيرطب اهاقلتي

 « فورح لكش ىلع ربحلا نم طقنل ميظنت وه ةحفصلا هذه ىف هيلا رظنت ام
 زاهجلا اهب دوزي ىتلا ةيسحلا ةقاطلا نكلو « ةيئايزيفلا تاهبنملا ىه هذهو

 أدبتو ٠نيعلا ىلع ةحفصلا نم سكعنت ةيئوض ةعشأ نم ميظنت ىه ىرصبلا
 جتنيو «خملا ىلا تامولعملا لقنت«باصعألا ىف تايلمع ثادحا ىف ةقاطلا هذه
 تايلمع ثدحتو ٠ كلذك ركذتلا امبرو ةءارقلاو ةيؤرلا : ةياهنلا ىف اهنع

 نمضتي الو ٠ كيدل ةءارقلا ةربخو هبنملا رودص نيب اميف تاريغتو ةديدع

 نكلو « طقف ةيرصبلا ةروصلا نم نيعم عون ىلا ءوضلا ةعشأ ليوحت كلذ
 نزتخا امم اهريغ ةروصب ةروصلا هذه نراقت ىتلا تايلمعلا اضيأ نمضتي

 : «ةركاذلا ف

 وهو) كاردالا نأ فيك (4. 4) لكش نيبي فرعملا ىحنملا حيضوتلو
 رارمتساب  اننأ نع لكشلا اذه فشكيو ٠ ةلعاف ةيلمع (ةمهم ةيفرعم ةيلمع

 لكشلا اذه ىلا رظنا ٠ اهارئ ىثلا ءايشألا نم بيكارتو اطامنأ جرختسنف

 ىلع كهابتنا زكر ٠ ىنعم تاذ ءايشاب (هقباطت) هيهاضت نأ لواحو
 ىتح كلذو « تابعكملا نيب فصتنملا ىف ةعقاولا ةريثصلا ءادوسلا ةرئادلا

 لكب موقيس كلقع نا ٠ كاردالل ةريغتملا ةعيبطلا نع ةركف كسفنل نوكت

 ف ةنئمفتملا تابيكرتلاو طامنألا فلتخم نع اثحب )2 تكايوحتلا عاونأ

 ٠ تابعكملا

 لعف در هفصوب ايثزج سفنلا ملع ةسارد ىف فرعملا ىحنملا روطت دقلو

 :ىلع اهدحو لاعفألا ىلا رظنلا نا ٠ «ةباجتسالا  هبنملا» ىحنم قيضل

 لاكشآلا ةساردل ابسانم نوكي دق ةجراخلا ةباجتسالاو لخادلا هبنملا ءوض

 نم ةقئاشو ةديدع تالاجم لفغي ىحنملا اذه نكلو ٠ كولسلا نم ةطيسبلا

 اوركفي نأ ىلع نورداق سانلا ن٠ ١ ناسنالا ىدل ةيلقعلا فئاظولا

 امو تامولعم نم هنوركذتي ام ساسأ ىلع تارارق اوذختيو اوططخيو
 ٠ هابتنالا بلطتت تاهبنم نيب نم  ايئاقتنا  هنوراتخي

 ةايحلل ةيئاذلا ةساردلا تضفر دق  ةيلصألا اهتروص ىف  ةيكولسلا نا

 اذه ىف ةيكولسلا تدأو « املع سننلا ملع لعجت ىتح كلذو « ةيلقعلا

 ها



 ةفوشوملا ىلا ةجاحلاب نينعاو نسفنلا ءانلع لدجتي ةليلعب ةمدقت ةدضلا
 ةرم ةيلقعلا تايلمعلا ةساردل ةلواحم ىفرعملا سفنلا ملع لثميو ٠ سايقلاو
 ٠ ةيملع ةيعوضوم ةقيرطب نكلو ةيناث

 ةلعاف ةيلمع هفصوب كاردالا : (1-6؟) لكش

 (ةباجتسالا  هبنملا) ىديلقتلا ىكولسلا ىحنملا نيب هيبشت كانهو
 نم ةلسلس ثدحتف هبنملا لخدي : نوفيلتلا (شتيوس) تاليوحت ةحولو
 نا نكمي نيح ىلع . ةباجتسالا ردصت مث « خملا ربع رئاودلاو تاليصوتلا
 ىعدي ام وأ ثيدحلا ©ههماناه» بساحلل الثامم فرعملا سفنلا ملع دعن
 : ةفلتخم قرطب ةلخادلا ثامولعملا زهجت ثيح « تامولعملا دادعا زاهج
 « كلذ لبق ةركاذلا ىف ةدوجوملا ىرخألا تامولعملاب طبر « ةئراقم « رايتخا
 ىلع ةرداصلا ةباجتسالا دمتعتو ٠ !ذكهو ميظنت ةداعا « لوحتو ليوحت
 داورلا نمو ٠ ةظحللا هذه ىف اهتلاح ىلعو « ةيلخادلا تايلمعلا هذه
 «كيرك ثينيك» ىزيلجنالا سفنلا ملا قرعملا سفنلا ملعل لئاوألا
 ٠ بساحلاب ىرششُبلا لقعلا هبش ىذلا 1. طهنلع

 ! ىلي ام فرعملا ىحنملاب نيلئاقلا تادقتعم نمو

 د



 ريكفتلا : لثم ةيلقعلا تايلمعلا ةسارد كولسلا ءاملع ىلع بجي ١

 ةلكشملا لحو هابتنالاو ةركاذلاو كاردالاو
 ٠ ةعللاو

 هذه لمعت فيك نع ةقيقد تامواعم باستكا ىلا اوعسي نأ نيعتي  ؟

 ٠ ةيمويلا ةايحلا ىف اهقيبطت نكمي فيكو تايلمعلا

 ٠ ةيعوضوملا جهانملا كلذكو ناطبتسالا مادختسا نم دبال »م

 ملع ىف ةيزكرم ةركف ىه «عقاولل ىلقعلا جذومنلا» ةركف نا  ؛

 ٠ قرعملا سفنلا

 سفن ملعو ةيفيظولا نم لك نم فرعملا سفنلا ملع روذج عبنتو

 ٠ ةيكولسلاو تلطشجلا
 11نتسقمتةاأ ةيناسنالا رظنلا ةهجو د

 نع ناسنالا زيمت ىتلا صئاصخلا كلت ىلع ىحنملا اذه زكري

 تاذلا قيقحت ىلا عفادلاو ةدارالا ٌةيرح صئاصخلا هذه مهأو ٠ ناويحلا

 ةوق ناف هاجتالا اذه باحصأ تايرظنل اعبتو ٠ 311-511 2ةم1هد

 ٠ تاذلا قيقحتو روطتلاو ومنلا ىلا هليم ىه درفلا ىدل ةيساسألا ةيعفادلا

 ىمصقا ىلا هتاردقو هتاناكما ريوطت ىلا ةيساسأ ةجاح. هيدل انم دحاو لك نا

 ( نآلا هيلع وه امم دعبأل مدقتلا ىلا ةجاح انم لك ىدل نأ امك « اهل ةجيرد

 ناف انقوعت نا'نكمي ةيعامتجالاو ةيئيبلا تابقعلا نأ نم مغرلا ىلعو
 ارمأ تاناكمالا هذه لعج.وو انتاناكما قيقحت وحن ليملا وه ىعيبطلا هاجتالا

 هاهفاو

 ناف « اهتيمنتو درفلا تاناكما ريوطت ىلع ىئاسئالا هاجتالا زيكرتبو

 ظمءعمانما 6م ةهجاوملا تاعامج نم لكب اقيثو اطابترا طبتري ىحنملا اذه

 اوملعتي ىك اعم اهيف سانلا لباقتي ىتلا تاعامجلا ىهو) ق0انز

 ) (نيرخأألا صاخشإلاب مهتقالع ُْق مهسفنأ نع تامولعملا نم اديزم

 ٠تايناسنالاو .بدآلاب ىنحذملا اذه قصتلي امك«ةيفوصلا ةيحورلا تاربخلاو

 : ىلي امك ىناسنالا ىحنملل ةيسيئرلا حمالملا «فوديفاد» صخلتو

 تامدخلا ميدقت كولسلا ءاملعل ىساسألا فدهلا نوكي نأ بجي ١

 ىدقألا اهدح ىلا مهتاناكماب لوصولاو مهسفنأ مهف ىلع سائلا ةدعاسمو

 ٠ ناسنالا ةايح ءارثا وه ىسكر فدهب

ةسارد كولسلا ءاملع ىلع نيعتي - ؟
 ٍدسقت نم الدب « لكك ناسنالا 

 مس ملإ



 مهرشثأت انه ودبيو) ةيصخشلاو ملعتلاو كاردالاك تاكفو تاعاطق ىلا
 ٠ (تلطشجلاب

 ثوحبلا تاعوضوم ىه ةمهملا ناسنالا تالكثم نوكت نأ دبال 7 «

 قيقحت « مازتلالا « ةايحلا فادهأ « ةيصخشلا ةيلوئسملا : لثم ةيسفنلا
 ٠و. ميقلا 03 ةيئاقلتلا 03 راكتبالا 4 تاذلا

 ىري فيكو ىتاذلا ىعولا ىلع كولسلا ءاملع زكري نأ بجي  :غ

 ماعلا طمنلا كلذكو ىداعلا ريغ درفلا مهفب مامتهالا نيعتي  ه
 مكحت ىتلا ةماعلا نيناوقلا فاشتكاب مامتهالا سيلو « سانلا نيب عئاشلاو
 ٠ ناسنالا كولس

 نمو « ُثحبلا ىف مهتايجيتارتسا نم سفنلا ءاملع عسوي نأ دبال -
 «( ةلاحلا ةسارد )0 ةيعوضوملا قرطلا ىناسنالا ةاجتالا باحصأ مدختسي انه

 رعاشملاو تاعابطنالا « ةيبدالا لامعألا ليلحت « ىلكشلا ريغ ناطبتسالا

 ٠ مهسفنأ سفنلا ءاملعل ةيتاذلا

 110107 ولسام ماهاربا ةداورو ىئاسنالا هاجتالا ةداق نمو

 هاجتالا ىمس دقو ٠ 120865 زرجور لراك ؛« عام زلريب كيرديرف

 ٠ (ىسفنلا ليلحتلاو ةيكولسلا بناجب) سفنلا ملع ىف ةثلاثلا ةوقلاب ىناسنالا

 ةرصاعملا هتاهاجتاو سفنلا ملع خيرات : صخلم

 ىف ثحبلا اشن دقو ٠ ريصق ضامو ليوط خيرات سفنلا ملعل ١
 ٠ ةفسلفلا نم اءزج سفنلا

 ؛« ءىث لك سايقم وه درفلا ناسنالا نأ نويئاطسفسلا دقتعا ب ؟
 ٠ ةفرعملل ىتاذلاو ىسحلا ساسألا ىلع اودكأو

 جهنم ركتبا دقو ' «كسفنب كسفن فرعا» : طارقس راعش ناك “" 
 -'نيلوتلا

 ةبضاغلاو ةيناوهشلا ؛ ىه ةثالث ماسقأ نوطالفأ دنع سفنلل - ؛
 ٠ ةيدرفلا قورفلاب متها دقو « ةلقاعلاو

 0 ةلقاعو ةيئاويحو ةيئابن : ةدنع سوفنلاو ) ةيعيبطلا مولعلا



 « ةفرعملا ىلا ةلصوملا سفنلا تارده عوضوم ىبارافلا جلاع -
 ٠ كاردالاب ةطونم ىرخأو لمعلاب ةلكوم ىلا سفنلا ىوق مسقو

 مسقو « ةيعيبطلا مولعلا نمض سفنلا ةسارد انيس نبا جردأ ٠
 ٠ كاردالا ةساردب متهاو « ةنطابو ةرهاظ ىلا ساوحلا

 هانعمب سفئلا ملع ىلا مالسالا ةفسالف برقأ ىلازغلا دعي م
 ٠ ثيدحلا

 ةيموقلا ةيصخشلا صحفب عامتجالا ملع سسؤم نودلخ. نبا متها و
 ٠ .تاعامجلاو بوعشلا ةيجولوكيسو

 ايجولويزيفلاو ءايزيفلا يلع ثيدحلا سفنلا ملع لوصأ زكترت ٠
 ٠ روطتلا ةيرظنو

 ١ - ثيدحلا سفنلا ملع سسؤم تنوق ٠

 تلطشجلاو ةيفيظولاو ةيئانبلا ىه ثيدحلا سفنلا ملع سرادم - ٠
 ٠ لماوعلا ليلحتو ىسفنلا ليلحتلاو ةيكولسلاو

 نم ةددحم تالاجم ريسفتل تاهاجتا سرادملل اليدب تاشن ٠
 « ىسفنلا ليلحتلا « ةديدجلا ةيكولسلا ؛ ىهو رظنلل تاهجو وأ كولسلا
 ٠ ىئاسنالا ىحنملا « ىفرعملا هاجتالا

 - ىناشلا لصفلا عجارم

 راد : ةيردنكسالا ٠ سفنلا ملع لوصأ (198) حجار تزع دمحأ - ١
 ٠ ١.ط « فراعملا

 ٠ - روصعلا ربع سفنلا ملع (1511) ليدنق نيمأ ةنيثب ٠ ةرهاقلا ٠

 اين ملل (15875) :ىنيردلا زيزعلا دبع نيسح *
 ٠ ىبرعلا ركفلا راد : ةرهاقلا

 ) باطلا يمك ةمجرت ٠ .سفئلا ملع لخبدم ( )٠ فوديفاد 1

 ٠ بطح وبأ داؤف : ميدقتو ةعجارم « مازخ2 بيجن « رمع دومحم

 . .؟ ط « رشنلل ليهورجكام راد : ةرهاقلا

 تيوكلا ٠ ٠ سفنلا ملغو ناسنالا (اىا10) ميهاربأ راتسلا دبع ل

 ٠ ةفرعملا ملاع

 « رطوح حالص « ىردبلا كلام « نك هيفا « عفانلا هللا دبع ب 5

 قداص قوراف « ىئامسجلا ىلعلا دبع « ىدايزلا دومحم

 ٠ ضايرلا ةعماج تاعوبطم ٠ ماعلا سفنلا ملع (1916)

 سس نأ“ سس



 ؛ميطف ىفلحل ةمجرت '٠ ماع ةئام ىف سفنلا ملغ (15975) لجولف - «٠
 ٠ تفأر ديعس ةيتكم : ةرهافلا

 ٠ هسرادمو نيف ملع خيرات )١945( عييبر هتاحش دمحم - 4
 ٠ عيزوتلاو رشنلل ةوحصلا راد: ةرهافلا

 : انيس نبا دنع ىسحلا كاردالا )1١1951( ىتاجن نافثع دمحنم - ة
 5 فراعملا راد : ةرهاقلا . برعلا دنع سفنلا ملع ىف ثحب

 قيرغالا ةفسالفل لتعلاو سفنلا ىف )١1594( مساق ذومحم ا ٠
 ٠ ةيرصملا ولجنألا ةبتكم : ماعلا ميلر 1

 ةسمجرت ٠ ةرصاقتملا سفنلا ملع سرادم (1585) ثروودوؤ - ١
 * ٠ ةيدرعلا ةشهنلا راد : توزنب ؛ ئقوسد لامك١ - --

 : ةرصاقلا ٠ ماعلا سفنلا ملع ءعىدابم (19355) دارم فسوي ل 1١

 ٠ ١ م ط « فراعملا

 13.  خالنلمقم», ثالكتمكمو ةدل .طنلعومل (1983) 10 لسع ند 40 . مق9:10-

 10م, 2[, 1/7, :. طقل, قاط 20.

 14, طمتمو, ةمصقأعأل هل 710 (09.) 01962) 10ه لن مصق - نأ مرن عطف

 ان ير ديف

 15 ومجمع 11970( ةروارما هور م 2 5 متووعأول 5181708, 11 قرد ةيقبل
 الاقدم ع 8 ( 4م تي 01 مسقو مورد ني دل 031

 ا 21

 3 ا لا امم 5680! 16 000 ول م 0
 هلورر. 11. الم: 1183, كا 80.2000”

 17 2/41 خطرا: (4930) 111001وهل ٠ زهق ليل مانم) را 0
 000 , ء ةفسافلا نال مرعب سل

 كن مال جاف هورءاهيقل» 19631 , مور وليف لوو فلعل 5 هع كاهل 10
 "عمم. هدتافلءاجطأق : آناؤؤ دهم فلا تاذلاو ىسح.ل! سا ىلت من“ د هللل 121 6

 3 ب راسابأ دلو 2 «كاسفنب كسفن ىفرعأل) 1 طارقس راعش ناك 5

2 

 7 ع

- 1 

 5 تاملاو ةيناويشلا : نع ةةْاك مايسسك أ نو.لحالفأ كاع نسعد 2ك

 0 ةيش فلا قور رقلاب | هتعأ دل 2 لاا .

 30 سيالا ماع مس وو ؛ ةيملعلا د راطلا سسؤم ولعسرأ تس 0

 . ةاقاعو ةيئاوبسو ةيناالإ : ةدنع نس ققنلاو 0 1



 لاثل|مصتقلا

 سفنلا ملع ىف ثحبلا قرط

 ىبيرجتلا جهنملا ١

 ةيعيبطلا ةظحالملا ب ؟

 رابتخالا ةقيرط -
 ةلاحلا ةسارد - 4

 ةيطابترالا تاساردلا  ه

 سفنلا ملع ىف ءاصحالا ةيمهأ - *



 1 ليت تعا ٠ كالاتنش ©؟كددل لدنك
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 تانايب لكش ىف ةديفمو ةديدج تامولعمب اندمي نأ ملعلا فادهأ نيب نم

 رركي نأ لهؤم ثحاب ىأل نكمي ثيحب « ةقدب ةددحمو ةيعوضوم فورظ
 نمو ٠ اهسفن جئاتنلا جرختسيو « اهنيع تاظحالملا ديعيو « اهتاذ ةساردلا

 ةيلباقلاو (ىوهلاو زيحتلا بنجت) ةيعوضوملاو ةقدلاو ماظنلا ناف انه
 ٠ ىجولوكيسلا ثحبلا سسأ مهأ نم راركتلل

 تمسقنا دقف « هبعشت ةدايزو ناويحلاو ناسنالا كولس دقعتل ارظنو

 رظنا) ددعلا ةليلق ريغ تالاجمو نيدايم ىلا ةيجولوكيسلا تاساردلا
 ىهو « هبيلاسأو ثحبلا قرط فالتخا اضيأ كلذ ىلع بترتو + (75 ص
 نوكي نأ دبالو ٠ كولسلا بناوج فلتخم اهتطاسوب ثحبن ىتلا بيلاسألا
 نكمي ىذلا جهنملا نأ كلذ « اهثحب بولسأو ةلكشملا ةعيبط نيب بسانت كانه
 ىذلا جهنملا نع ابلاغ فلتخم نيقهارملا ىدل ىناودعلا كولسلا هب سردن نأ
 قرطلا نم ددع نيب مالا فدهب ىمقتلا عدجلا راثآ 4 هب سردن نأ نكمي

 ا لوقو دعب نيفظوملا فيكت تالكشم يار جهنم نع ابلاغ فلتخم
 ٠ اذكهو دعاقتلا نس

 ضرعنس اننكلو « ةليلق ريغو ةددعتم ىجولوكيسلا ثحبلا بيلاسأو
 : ةيتآلا قرطلل

 ١ ىبيرجتلا جهئملاز ٠ ؟  ةيعيبطلا ةظحالملا ٠

 + رابتخالا ةقيرظ ٠ - ةلاحلا ةسارد ٠
 ٠ ةيطابترالا تاساردلا - ه

 ٠ ليصفتلا نم ءىثب ىلي اميف قرطلا هذهل مدقنو

 ىبيرجتلا جبنملا - 02 2

 ضرفلاو ةةلكشملا < ١. 
 دبالو )2 ةلكشم دوجود سفنلا ملاع رعشي امدنع نسوا ثحبلا أدبي

 من ملال ]ل



 سفنلا ملاع ةعهم صخلتتو « ةيمهأو ىزفم تاذ ةلكشملا هذه نوكت نأ

 ةلكشلا هذه ددحي نأ ق  ذثدنع - ىبيرجتلا جهنملا مدختسي ىذلا

 تالكثملا عاصتو ٠ سايقلاو ققحتلل لباف لكشب اهغوصيو « اديج اديدحت
 اهنيب نم ةريثك سفنلا ملع ىف تالكشملا هذه ةلثمأو « لاؤس ةروص ىف ةداع
 ١ : ىليام

 ىدل ايتريظنو لافطالا ىدل قلقلاا ةجرد نيب ةقالع كانه له ١

 ؟ مهئابآ
 ةرسألا ىف هنع مجحلا ةريغص ةرسألا ىف لفطلا ءاكذ فلتخي له -

 ؟ محلا ربك
 ؟ ةءاضالا تاجرد ريغتل اعبت هابتنالا زيكرت ريغتي له  ؟

 كولسلا ىف نويزفيلتلا ىف فنعلا مالسفأ ةدهاشم ةرثك رثؤت له  ؛

 ؟ لافطالا ىدل ىئاودعلا
 ؟ رارقلا ذاختا ةعرسو ةعامجلا مجح. نيب ةقالعلا ىه ام - ه

 طرشب « ةلكشملا ريسفتل احرتقم الح ىأ اضرف برجملا عضي كلذ دعب

 : ىلي امك ناعون ضورفلاو ٠ (ىفنلا) ضحدلا وأ تابئالل الباق نوكي نأ
 طلسلا طرمواطعةأ5  يرفصلا ضرفلا -الوأ.

 ناك « اهجئاتن ىف رشثؤي نل ةبرجتلا فورظ ىف ريفتلا نأب ابنتي وهؤ
 ٠ مهئابآو لافطالا ىدل قلقلا ةجرد نيب ةقالع كانه تسيل : لوقن

 0م 1(«6هد91 هجوملا ضرفلا  ايناث.

 اذا هناب ابنتيو « ىرفصلا ضرفلل ىآاعسها## ليدبلا ضرفلا وهو

 ةقيرطلاب ريغتتس ىلاتلاب اهجئاتن ناف ةنيعم ةقيرطب ةبرجتلا فورظ تريغت
 ؛ةرارحلا تاجرد ريغتل اعبت هابثنالا زيكرت ريغتي : لوقن ناك كلذو « اهسفن

 ةقالع حرتقي ىذلا ضرفلا رابتخا ىف ةيساسأ ةوطخ براجتلا ءارجاو
 تابثال ةديحولا ةقيرطلا ىه براجتلا نأ كلذ ؛ رثكأ وأ نيريغتم نيب
 نا : لوقن ناك هنهددوو ةم4 6860 ةجيتنلاو ببسلا عون نم تاقالع دوجو
 صفلا نيسب طبرت ىتلا ةيبصعلا فايلألا نيب  ايحارج  ناصتالا عطقإ
 ىئاودعلا كولسلا نم ضفخي سومالاثوبياهلاو سومالاثلاو خملا ىف ىهبجلا
 نأ وأ ؛« ( ةمطه:هدسإن مساب ةفورعم ةيحارج ةيلمع هذهو) نييمدألا ىدلإ
 جمائرب ةدهاشم نأ وأ « (اعيرس هلعجي) عجرلا نمز رصقي ةوهقلا برش:

 ما /قرغا ج



 ؟ نذا ىبيرجتلا جهنملا نومضم وه ام

 ىبيرجتلا جهنملا ف ةيساسألا ةركفلا - بر

 ةرهاظلا ىف رثؤت نأ نكمي ىتلا لماوهلا طبض ىف ةركفلا هذه صخلتت
 لماوعلا لكب ظافتحالا ىأ « ةددحم ةقيرطب اهيف مكحتلا وأ ةساردلا عوضوم
 « ةنيعم ةقيرطب ريخآلا لماعلا اذه برجملا ريغيو « ادحااو ادع ام ةتباث

 ةيمك ريثأت ىدم سايق كلذ لاثم « ال مأ ةرهاظلا ىف ارثؤم ناك اذا ام ددحيل
 ٠ ءادآلا وأ جاتنالا ىلع ةءايفالا

 ؟ سفنلا ملع ىف برجملا هب موقي ىذلا

 اهلظ ىف ثدحت ىتلا تاريغتملا وأ فورظلا طبضي نأ برجملا لواحي
 ظحالملا ايازم قوفت ةنيعم ايازم هتقيرطل ناف كلذ ىف حجن اذاوءام 6
 طبض ىاب مايقلا نود اهتدهاشم وأ ثادحالا ىرجم ةظحدامب ىفتكي ىذل
 ٠ اهيف مكحت وأ اهل

 : ىلي امب مايقلا هنكمي سفنلا ملع ىف برجملا ناف انه نمو ,

 متت وأ ثدحت ةيجولوكيسلا ةثداحلا عدي نأ برجملا عيطتسي . ١
 ٠ ةقدب اهتظحالمل امامت ادعتسم نوكي هناف اذلو ؛« كلذ وه ديري امدنع

 فديت اهنفك فورالا تحف ةثلظمتااع رركب نأ برسل نكلي: 59
 ىثلا طورشلا وأ فورظلا فصي نأ هنكمي امك ؛ هتاجاتنتسا نم ققحتلا

 ةعجارمو اهراركت نم كلذك نيرخألا نيبرجملا نكميو « ةرهاظلا اهيف تمت

 ظحاليو ؛ ةقستم ةقيرطب فورظلا عوني نأ برجملل نكمي امك
 ريغتم ىف مكحتلا» : فورعملا رايعملا عبتا اذاو ٠ كلذل اعبت جئاتنلا ىف عونتلا
 ىذلا وه « دحاو لماع ادع اميف ةتباث فورطظلا لك لعجي هناف «دحاو

 ىف اهتظحالم نكمي ىتلا تاريفتلا ىريل « ىبيرجتلا ريفغتملا هنم لعجي
 ٠ جئاتنلا

 ىديهمت لاثم جب

 دمتعت ملعتلا ىلع ةردقلا تناك اذا امع فشكي نأ ىف برجملا بغر اذا
 ؛ هيف مكحتلا نكمي مونلا رادقم ناف « ال مأ ضخشلا ىدل مونلا رادقم ىلع



 ءاسم ١١ ةعاسلا مانت نأب ىلوآلا ةعومجملل حمسي ثيحب ؛ لمعملا ىف ةليللا
 ةثلاثلا ةعومجملا لظت نيح ىلع « احابص ةدحاولا ةيئاثلا ةعومجملا مانتو

 , هتاذ تقولا ىف نيصوحفملا لك ظقوي مث ٠ احابص ةعبارلا ىتح ةظقيتسم
 نا برجملل :نكمي مث نمو ٠ اهملعت بولطملا داوملا مهنم لك ىلا مدقيو
 ءادآلا نم اونكمت دق لوطأ ةرتف اومان نيذلا نوصوحفملا ناك اذا ام ددحي
 موذلا تاعاس نم ليلق رادقم ىلع تلصح. ىتلا ةعومجملا نم ربكأ ةعرسب

 ىتلا فورظلا ىه مونلا نم ةفلتخملا ريداقملا ناف ةساردلا هذه ىفو
 “ هذهل ةجيتن وه ملعتلا ءادأ نأ نيح ىلع « مدقتتو مهن6060654 قبست
 هنأل « لقتسملا ريفتملا : مدقتي وأ قبسي ىذلا فرظلا وعدنو ٠ فورظلا
 فورظلا تاريغتب رئاتي ىذلا ريغتملا وعدن امك « صوحفلملا هلعفي امع لقتسم
 نيحلطصملا نيذه نع لوقلا لصفنسو « عباتلا ريغتملا : مدقتتو قبست ىتلا
 سيياقملا دمحلا وه ةداع عباتلا ريغتملا ناف ىسفنلا ثحبلا ىفو ٠ ليلق دعب
 ةعرمس وأ « ىظفللا ملعتلل رابتخاك ٠« صوحفملا كولس اهب سيقن ىتلا
 نع ربعن نأ نكميو ٠ اذكهو .٠٠٠ روصلا ركذت ةقد وأ « ةيكرحلا ةباجتسالا
 .«اهيلع لصح. ىتلا مونلا تاعاس ددعل سمدانمد ةلاد ديدج لمع ملعت ىلع صوحفملا ةردق نا» : ىلي امك ليلق ذنم اهانركذ ىتلا ةبرجتلا ةجيتن
 ناك « رخآآلا ىلع نيريختملا دحأ دامتعا نع 2٠.١ ل ةلاد» ةرابع ربعتو
 ٠ «ءاضوضلا ةيمكل ةلاد هابتنالا زيكرت نال : لوقن

 ثاريفتملا ب دحص

 ةلصخلا وأ ةيصاخلا وه هل ضيرعلا ىنعملاب ؟7ةءاقط16 ريغتملا
 دونبلا ددع ناف مث نمو ٠ تاجردلا وأ ميقلا نم اددع ذختت نأ نكمي ىتلا
 نيعلا ناسنا مجحو « ةياعدلاب رثاتلل انتيلباقو ام ةراشال اهب بيجتسن ىتلا ةعرسلاو ٠ ريتم ىه « نيعم رابتخا ىف اهلحي نأ ام صخش عاطتسا ىتلا
 سفنلا ملع اهسردي تاريختل ةلثمأ اهلك ٠.٠٠ ةءاضالا نم ةددعتم تاجرد ىف
 ٠ اهريغ ريثك غم

 تاريغتملا ميسقت نكميو ؛ اهرييغت اننكمي وأ ريغتت ةعاخ- ىا نذا ريغتملا
 252 ' ؛ ىلي امك ةدع عاونأ ىلا

 فلتخت لاصخ. ىا « سائلا نيب ةيدرف قورف ىلا ريشت تاريفتم“( 1“

 ٠ ىعامتجالا ىوتسملاو

 هايتنالاك هدحاولا درفلا ىدل ةيتفو قورف ىلا ريشت تاريغتم ( ب4“
 ٠ تالضعلا ىف دشلا ةجردو رتوتلاو ةعرسلاو ظقيتلاو

 سبا ةي+ رسب



  .ةقطنملا عاستا لثم لمعملا لخاد ايعانص اهرييغت اننكمي تاريغتم ( 4
 نم ريفاتب) هابتنالاو (ةءاضالا ةيمك رييغت نم ريثأتب) نيعلا ىف ةيسنالا
 (مءىس ربخ عامسل وأ لاعفنالا ةجيتن) ةيبصعلاو (ءاضوضلاك تاّتتشملا

 ءارج نم) ىلضعلا بعتلاز (ءاخرتسا تائيرمت ةسرامم نم ريثاتب) ؛ءودهلاو

 ىلع ةيباسح تايلمع ةسراممل ةجيتن) ىلقعلا بعتلا وأ (لقث عفر راركت
 اهعضو ىتلا 48ة:نهد ةطءءام ةفاضالا مئاوق ىف امك ةدحاو ةريتو
 ل مدا ٠ (الثم «نيلبيرك»

 نيعون ىلا هذه ةثالثلا تاريغتملا عاونأ ميسقت نكمي ىرخأةيحان نمو
 ٠ لقتسملاو عباتلا امه نييساسأ

 طءيوسنءدغ ؟”ةعلمطلاو عباتلا ريسغتملا - الوأ

 « اهب ؤبنتلاو اهفصو ىف بغرن ىتلا رهاوظلا ىه ةعباتلا تاريغتملا
 ةقباس لاوحأ وأ فورظ ثودح ءىلع دمتعت وأ عبتت اهنآل ةعبات ىمستو

 ىلع ةقباسلا فورظلا ىف برجملا مكحتي ىبيرجتلا ثحبلا فو ٠ ةنيعم
 ٠ ةعباتلا تاريغتملا فورظلا هذه اهب ددحت ىتلا قرطلا فشكيل « ةبرجتلا

 ثحاسبلا موقي ىتلا ةباجتسالا امئاد وه سفنلا ملع قف عباتلا ريغتملاو

 ةسلءمعممعنغ ؟”هعلمطاع لقتسملا ريفثملا  ايناث

 دعي ىتلا تاريغتملا نم عونلا كلذ ىهو « ةيرحب برجملا اهيف مكحتي ىتلاو

 ناف اذلو ٠ اهريغ نيعم ريغتم ىف تاريغت ىلع دمتعم ريغ اهيف ريغتلا
 مكحتيو برجملا اهطبضي ىتلا تاريغتملا نم عونلا كلذ وه لقتسملا ريغتملا

 دقو ٠ عباتلا ريغتملاب ىمسي ام ىلع اهريثأت ىدم فرعيل « اهريغيو اهيف
 ريغتااو ٠ لعفيو صوحفملا هب موقي امع لفتسم هنآل القتسم ريغتملا اذه ىمس

 »” هبنملا وه ةداع سفنلا ملع ىف لقتسملا

 نيعم صوحفم ماق ىتلا دوئبلا ددع ناف « هركذ قباسلا لاثملا ىفو

 هقيبطت فورظو رابتخالا ةعيبط نأ نيح ىف « عباتلا ريغتملا ىه « اهلحب
 ةدش راتخن نأ نكمي انئاف ؛ اهسفن ةقيرطلابو ٠ ةلقتسم تاريغتم دعت

 ةيسنالا ةقطنملا سيقنو « ةيرحب هيف مكحتن القتسم اريغتم ةءاضالا

هيف صوحفملا نم بلطي « ماقرألا نم ةدمعأ نع ةرابع ىهو الع
 نأ ا

رضلاف عمجلا : لثم ةيباسحلا تايلمعلا نم اددع اهيلع ىرجي'
 ؛حرطلا مث ب

 ٠ ىلقعلا بعتلا نم ةلاح ىف ببست ةنيعم ةدم ءادالا رمتسا اذاو

 ب ةا دس



 لشفم ىفو ٠ عبات ريغتم اهنأ ىلع (نيعلا ناسنأب ةقلعتملا) ةماللق57 20
 ادبم وأ نوناق فاشتكا وه ىئاهنلا فدهلا ناف اهرظاني امو براجتلا هذه
 وأ ميقلا نم عسأو قدم ربع ؛« ةلقتسملاو ةعباتلا تاريفتملا نيب طبري
 ٠ تاجردلا

 ةيلمعملا سايقلا ةزهجأ
 ةقيقدلا ةزهجلا وأ تاودألا دعتو ٠ انكمم كلذ ناك املك لضفملا جهنملا ةيلمعملا ةبرجتلا لعجت لمعملا ىف نكمملا طبضلاو مكحتلا ةجرد نأ

 سيياقم ىلع لوصحللو « تاهبنملا ميدقت قرط ىف مكحتلل ةداع ةيرورض
 ددحم لوط تاذ اناولأ مدقي نأ برجلملا جاتحي دقو ٠ كولسلل ةفيقد
 تاسارد ىف ةنيعم ةبذبذ تاذ اتاوصأ وأ « راصبالا تاسارد ىف تاجوملل
 لاكشألا ضرعت « ضرعلل ةشاش عضن نأ ىرورضضلا نم نوكي امبرو ٠ عمسلا
 قيرط نعو ٠ ةيلمعملا ةبرجتلا ىف ةيناثلا روسكل ةينمز اددم روصلا وأ
 ىللم ٠٠٠١ ب ةيناثلا) ةيناث ىللملاب نمزلا سايق نكمي ةقيقدلا ةزهجألا
 صحفي نأ برجملل نكمي اضيأ ةقيقدلا ةزهجاللا هذه ةدعاسمبو ٠ ( ةيناث
 ملا نأ الا ادجج فيعض ىبرهك رايت قيرط نع ىجواويزيفلا طاسشنلا
 ساوحلا سايقل ةزهجأب دوزم ىجولوكيسلا لمعملا ناف مث نمو ٠ همخضي
 سايقل ةينورتكلا ةزهجأو ؛ سمللاو قوذتلاو مشلاو رصبلاو عمسلا اعيمج
 الصف « ىجولويبلا دئاعلاو تالتقفغلا ىف دشلاو خملا مسرو بلقلا مسرو نمزلا
 , ٠ ةيلآلا تابساحلا نع

 ةليخدلا ثاريغتملا طب ةرورض
 نيصوحفم وأ صوحفم ةباجتسا ةءارق نيدعاسملا دحأ ةلواحم وأ « نينيعم صاخشأ وأ صخش راوج ىلا برجملا فوقو وأ « حومضوب تلوفلا بذبفت وا « نيحلاو نيحلا نيب ةرجحلا ىلا ءابرغ لوخد وأ ةيداعلا ريغ ءاضولا ةليخددلا تاريغتملا لاثمو ٠ اهتسارد ىلا برجملا فدهي نأ نود ؛ اهريس ىف لخدتتو ةبرجتلا ةجيتن ىف رثؤت نأ نكمي ىتلا ىه ةليخدلا'تاريغتمل

 ٠ اهتسارد ىلا برجملا فدهي ال ىتلا تاريغتملا نم كلذ ريغو ؛ ةرارحلا وأ ةبوطرلا عافتراو ' مهتباجا ءانثأ
 ٠ ةبرجتلا اهيف ىرجت ةرم لكىف اهتيبثت لواحي وأ تاريغتملا هذه لثم نم برجملا ضلختي نأ ناكمب ةيمهألا نمو

 ىبيرجتلا ميمصتلا باه

 ديدحت كلذ نمضتيو « ةبرجتلا ليصافت لكل صحافلا ططخي نأ بجي

 مب هلك اس



 , 'كانايبلا عمج ىف مدختسيس ىذلا ءارجالاو « سايقلا تاودأو ةزهجالا
 «:ىبيرجتلا ميمصتلا» ريبعت مدختسيو ٠ تانايبلا هذه ليلحت. ةقيرطو
 لبق اهل ططخن نأ بجي ىتلا تاوطخلا فصول 2 15موتلتدمناه] ةءونودا

 ءارجا ةيفيك ديدحتب ميمصتلا اذه نم مهم بناج. قلعتيو ٠. ةبرجتلا ءارجا
 000 تاسايقلا

 بريل اهيق مكمشي ىثلا كلت نه ةيبيرجتلا ايي عاونأ ظسيأو :- 1

 "0 اريغتملا ىلع هزاثآ نصحفيو' (لقتسملا ريغتللا) دحاو ريغتنم ف.

 ريتفلللا ادلع اميف ةتئاك تازيفتملا: ماس فن ١ ئقبن نأ ون ىلاثملا ءارجالاو:

 ظافتخالا' عا ”هذهك ةزابع عضن.نا_زكمي ةيرجذلا.ةياهن ىو -لقتسملاد

 وأ "6ص 'ةميق اني عفترت س ةئيلق عفترت امدنعف « ةن ةتباك تاريغتملا- لكب

 قبطن نأ نكميو ٠ «ضفخذت ض ناف س عفترت امدنع» : ىرخأ' تالاح ىف
 : ةيلاتلا ةلثماألا ىلع كلذ

 داوم عاجرتسا ناف طدهم راقع ىف ةلاعفلا داولا : ةعرج. دادزت | امدنع د أ

 ٠ صقانتي ركذتلا

 ماعتلا ىلع مهتردق:تنسحت ؛ اركبم اهيبنت لافطةلا قلت املك." 1 ٠

 درو ركل قر
 * 'ةيقؤضلاةةقبطلا: كلا ردا كيازتي .ةيتوص ةمغن ددرت ذادزي :امدقتعن يا“ دب

 هتباصا لامتحا دادزا صخشلا ىلع عقاولا طغضلا رمتسا املك: كاعربسلا

 ٠ ا ةحرقب

 ةفوظملا باطما. ٍداَو غلا .ىف:فلاتلا ءزجبلا_ةحاسم .تداز اهلك ا 37 لش :
 نأ هيف برجملل نمي ناش هلأ يضر د .. ايهم .ةطيقرملا ةيلقعل

 00 راتملا ايوا طال 90 3 ةيدن را ةيناطو ات 0

 * لأ :نقني كيفي + دقق كلا كرظ نيفاق ىلع ةبرجتلا زكرت ام انامل
 نيكمو نأ لقتول اخ طاغتللا مهل كاأرزطلاع طذلط فلكوقو هب ابذاغ دولنا ةللج ويمم وكي

 بلذطتوو ل لابايخ ةانوح ىربخ.الإو : دوج و رةلاقب د لئلوتكقدهلا اورئا ناتالي ىل
 اةوعرفوعمند ا ديععش م ىلا ةيقيرجرتج ةهومجت» لاهبلا هذه وآل سييوج ل ميطمتلاا
 اهيف بيغي (©هدم1 عممت» ةطباض ةعومجمو « فرظلا اذه اهيفذهجوين

 )-١(. لكك ىلكمو ةيرجكلا هذه لثم جاتنو ٠ فرظلا اذه
 نوال 0 8 برج كذا أ م 00-5

 - بساحلا قير نع ملسعتلا يف ةبربجت ةجيتن لكشلا اذه نيبيو
 راغص ةس ردم لافطأ كراش دقف ٠ 6ةظدسا م 2 هلم امةلكلافو + نها )
 . يسامللا ةةعطحمم قرا زقلا بادرت فت ايمؤيه ةيبيرجتلا فطومجملا .ىف



 ىوتسم

- 

 دصختلا
00 

 ةءارقلا ىف

 ةعومجملا ةعومجملا
 ةيبيرجتلا ةطباضلا

 ةطباضلاو ةيبيرجتلا ناتعومجملا : )*-١( لكش

 اههجاوي ىتلا تابوعصلا ىلع ادامتعا كلذو « ذيملت لكل ةبسنلاب اهتاميلعتو
 نم عونلا اذه ةيزمو ٠ ةءارقلل ررقم نم ةطقن وأ ءزج ىأ-ىف.-ذيملتلا اذه
 « ادج ةيدرف ةقيرطب ذيملت لك عم لمعي هنأ بساحلا قيرط نع ملعتلا
 نمو ٠ ةبوعصلا نم ردق ربكأ ذيملتلا اهيف هجاوي ىتلأ تالاجملا ىلع زكريو
 نع ةءارقلا ملعت نم عونلا اذه ةطباضلا ةعومجملا.قلتت مل يرخأ ةيحان
 ٠ بساحلا قيرط

 ارابتخا نيتعومجملا نم لك ىف ذيمالتلا عيمجن ىظعا ماعلا ةياهنأ ىو
 مهيدل سيل نيربتخم قيرط نع رابتخلالا اذه قبط دقو ٠ ةءارقلل اننقم
 مهيأو بساحلا قيرط نع ادعاسم اميلعت ىقلت .ذيمالتلا ىأ نع تامولعم
 اميلعت اوقلت نيذلا ذيمالتلا) ةيبيرجتلا ةعومجملا نأ رهظ دقو ٠ قلتي مل
 ىف خيمالتلا نم ىلعأ تاجرد ىلع اولصح دق (بساحلا قيرط نع ادعاسم
 هل ميلعتلا نم عونلا اذه نأب جاتنتسالا نم اننكمي امم «. ,ةطباضلا ةعومجملا

 مل و4



 ذيملتلا ةجرد وهف عباتلا ريغتملا امأ « هدوجو مدع وأ بساحلا قيراط نع

 ٠ ةءارقلا رابتخا ىف

 طقف دمءاو لقتسم ريغتم راثآ نايب يف ةيبيرجتلا ةقيرطلا رصح نكلو
 ةيفيك نايب ىرورمضلا نم نوكي دقف ٠ تالكشملا ضعبل ةبسنلاب رصاق رما وهل
 رثكأ وأ ريثتم ىلع اهريثات ثدحت ىتح ةلقتسملا تاريغتملا نم ديدع لعافت

 تاريغتم ىف مكحتلا نمضتت ىتلا تاساردلا ىمستو ٠ ةعباتلا تاريغتملا نم

 ( ةكدلق ةعاونع معتمد عه تاريفتملا ةددعتم براجشلا هتاذ تقولأ ىف ةديدع

 ىبيرجتلا ميمصتلا نوكي دقو ؛ ىجولوكينملا ثحبلا ىف ةرثكب مدختست ىهو
 . لواحن ىتلا ةلكشملا نوكت ام انايحأ نكلو « ادج. ادقعم تاساردلا هذه لثمل

 ٠ تاريغتملا ةددعتم ةبرجتلا قيرط نع طقف لحت اهلح

 براصجتلا ىرجت نيأ -و

 « كلذك لمعملا جراخ لب طقف لمعملا ف ىبيرجتلا جهنملا مدختسي ال
 ؛ىسفنلا جالعلا قرط فلتخم راثآ ثحبل ةبرجت ىرجت نأ نكمملا نمف اذلو

 نيبرطفملا نم تاعومجم ىلع اهتبرجتو قرطلا هذه رابتخاب كلذو
 «بارطضالا ةجرد ىف ةيباشتم تاعومجملا هذه نوكت نأ دبال نكلو «ايلاعفنا

 ءارجا ناكمب هل ةقالع الو اقطنم ىبيرجتلا جهنملل نأ امئاد ركذتن نأ بجيو
 : ةييرعتلا

 مكحتلا نآل « ةصاخ. لماعم ىف العف متت براجتلا مظعم ناف كلذ عمو
 ةزهجأو تابساحو « ةنئيعم تاليهست ةداع بلطتي ةبرجتلا فورظ ىف
 نأ هيف برجملل نكمي ناكم هنأ ىه لمعملل ةزيمم ةصاخ. مهأ ناو ٠ ىرخأ
 تاقالع فاشتكا فدهب كلذو 2 تاسايفلا ذخايو فورظلا 2 ةفدب مدحتي

 ٠ تاريغتملا نيب

 رهضحن نأ ىرورضلا نم سيل هنأ ناهذألا ىف رقتسي نأ بجيف كلذ عمو
 لثم مولعلا ضعبو ٠ اهتساردل لمعملا ىلا ةيجولوكيسلا تالكشملا لك
 ادج دودحم دح. ىلا «ةيبيرجت» دعت كلفلاو (ضرآلا ملع) ايجولويجلا
 .طقف

 ةيعقاو ةبرجتل جذومن -ز

 ةركاذلا ىلع شيشحلا ىطاعت رشات

 2 عبرأ تاعومجم ىلا ايئاوشع ةبرجتلا هذه ىف نوصوحفملا مسق
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 نم ةعرج  مفلا قيرط نع  اوطعأ لمعملا ىلا نوصوحفملا لصو امدئعو
 نوصوحفملا ىطعأ دقو .٠ هتالوكشلاب ةكعك لخاد 3ةدتتزدده» شيشحلا
 شيشحلا ةعرج تفلتخا نكلو « اهتاذ تاميلعتلاو كعكلا نم هسفن لكشلا
 ةدام نم مارجيللم ٠١ « ١5١ «2 ٠١٠ + ه تناك دقف « ةعومجم لكل ةبسنلاب
 1 ٠ شيشحلا ىف لاعفلا نوكملا ىهو 16

 نأ صوحفملا نم بلط « اهل مسجملا صاصتماو ةكعكلا لوانت دعبو
 عوبسأ دعبو ٠ ,ضعبب اهضعب ةطبترملا ريغ تاملكلا نم مئاوق ةدع ملعتي
 .نم نكمم ردق ربكأ عاجرتساو لمعملا ىلا ةدوعلا صوحفملا نم بلط دحاو
  ىتلا تاملكلل ةيوئملا ةبسنلا (؟ )*  لكش نيبيو ٠ اهملعت ىتلا تاملكلا

 نأ لكشلا اذه حضويو « عبرألا تاعومجملا نم ةعومجم لك اهتعجرتسا
 هيلع تلصح ىذلا شيشحلا رادقمل (اعبت) ةلادك صقانتي عاجرتسالا
 ٠ ةمئاقلا هذه صوحفملا هيف ملعت ىذلا تقولا ىف ةعومجملا

 ) لمعملا ىلا نيصوحفملا راضحا لبق ةمكحم ةطخ برجحملا دفن دقو

 ةسلجلا : ةتباث  تاعومجملا لك ىلا ةبسنلاب  فورظلا عيمج تاظف
 امهاقلت ىتلا تاميلعتلاو « ةبرجتلا هتذختا ىذلا عضولاو « ةماعلا
 « ركذتلل هب مومسملا تقولاو « اسركذت بولطملا ةداملاو « صوحفملا

 حمس ىذلا ديحوولا لماعلاو ٠ عاجرتسالا سايق اهلظ ىف مت ىتلا فورظلاو
 وه عبرالا تاعومجملا نم ىرخأ ىلا ةعومجم نم ريغتي نأ برجملا هل
 دعب اهعاجرتسا مت ىتلا ةداملا ةيمك امأ ٠ (لقتسملا ريغتملا) شيشحلا ةعرج
 ٠ عباتلا ريغتملا ىهف دحاو عوبسأ

40 

 عاجرتسالل ةيوك 1 ةيسنلا

2 
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 ءكلم) ةردخملا ةداملا ةعرج
 ةركاذلاو شيشحلا ىطاعت : (؟ -) لكش

 ملل ةيا(ا ميس



 ؛ مارجيللملاب 7710 ةدامب شيشحلا ةعرج  ةبرجتلا هذه ىف  تسيقو

 .٠ اهعاجرتسا مت ىتلا تاملكلل ةيوقملا ةبسنلاب ةركاذلا تسيق نيح ىلع

 نأ نكمي ىتح. كلذو « ةعومجم لك ىف اصوحفم نيرشع نم ةنيعلا تنوكتو

 ةنيع ىلع ةبرجتلا ترركت اذا ةهباشم جئاتن ىلع لوصحلاب انعقوت رربن

 3 نيصوحفملا نم ةفلتخم

 ةيعيبطلا ةظحالملا  "؟

 اهفصوو هرهاوظ فلتخم فاشكتسا ملعلا نم ةركبملا لحارملا بلطتت

 تاساردل اعوضوم دعب اميف نوكتس ىتلا تاقالعلا حضتت ىتح كلذو « ةقدب

 ناويحلاو ناسنالا كولسل ةقيقدلا ةظحالملا نأ فورعملا نمو ٠ اطبض رثكأ
 تاباجتسالا دعت ىرخ ةيحان نمو ٠ سفنلا ملع ىف ءدبلا ةطقن تناك

 ةيعيبطلا فقاوملا ىف نوكت امدنع ةظحالملل ةيلباق رثكأ ةيقيقحلا ةيلصألا

 سفنلا ملاع نوكياةطسوانقانع 90وهمةهانهد ةيعيبطلا ةظحالملا ىف و ٠ اهل

 هعقوم ىف ثدحي وهو هتساردو كولسلا ةدهاشمب لوألا ماقملا ىف  امتهم
 اذهل اشوشت وأ ةعطاقم ثدحي ال هتآذ تقولا فو « 18 5003 ىعيبطلا

 ةرهاظلا وأ كولسلا ثحابلا ظحالي جهنملا اذه ىفو ٠ ناكمالا ردقب كولسلا

 اهيف ثدحت فورظ ىأ ىف مكحتي ًالف « هنم لخدت نود اهسردي ىتلا

 ةيعيبطلا ةظحالملا مادختسا ىعاود ب أ

 : ىه ةثالث لاوحأ ىف جهنملا اذه نع ءانغ ال

 : لمعملا قف هثادحا وأ هراضحتسا نكمي ال ىذلا كولسلا ةسارد ب الوأ
 لفطل ةيلعفلا ةدالولا ةّيلمع ءانثأ امهتفالعو نيجوزلا كولس ةسارد كلذ لاثم

 سرد دقو) بورحلا وأ لزالزلا وأ ناضيفلا ةلاح ىف سائلا كولسو « امهل
 ٠ (مانتيف ىف ناكيرمالا ريخآلا فرظلا

 ريغتلاو هيوشتلا هبيصي نأ نكمي ىذلا ىئاقلتلا كولسلا ةسارد  ايناث
 تاظحالم نم «زراووب» هب ماق ام كلذ لاثم : لمعملا  هتسارد انلواح نا

 ىلا ضفم ضرمب ىفرملا ةمئاق ىف نيلجسملا ىفرملاو تاضرمملا نيب ةقالعلل
 قد نيب ةينمزلا ةرتفلا سايق قيرط نع كلذو « (ريخألا ضرملا) توملا
 نأ.رهظف ٠ ءادنلا اذهل ةضرمملا ةباجتساو هريرسل رواجملا سرجلل ضيرملا

 ىف ىفرملا ءالؤه ءادنل نبجتسي'ىتح لوطأ اتقو نقرغتسي نك تاضرمملا
 ٠ نيرخآلا ىغرملا ىلا ةنراقملاب «توملا ضرم» ةكئف
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 :لمعملا ف اهرضحتسن نأ ةيقلخلا طباوضلا انعنمت ىتلا ثوحبلا  اثلاث
 هذه لثم حاتت دق نكلو ٠ ءاذغلا نم ديدشلا نامرحلا فورظ كلذ لاثم
 نع فقاوملا هذه نم اريثك ملعتي نأ ثحابلا عيطتسيو « انايحأ فورظلا
 ثحابلا ءاتسي دقو ٠ اهل ةزيحتملا ريغو ةيناتملاو ةقيقدلا ةظحالملا قيرط
 لثم ريثأت ةظحالمل فقوملا ةمارد ىف رمتسي دق هنكلو « لفطلا ةلماعم ءوسل
 ٠ لفطلا ىلع فورظلا هذه

 ةيعيبطلا ةظحالملا قرط - ب

 اينما ةذع قرطب ةيكيدطلا ةطمشاا ١ نسفنلا ملف ق :نركحابلا قرجي
 : ىلي امك سمخ.

 ةظحالمب سفنلا ملاع موقي : هتاذ ثدحلا ناكم نم ةدهاشملا  الوأ
 ' كولس ةظحالمك « كلذ دعب هتاظحالم ليجستو « هنم لخدت نود كولسلا
 ةلاح- ىف وأ « مارتلا ىبكارك ةيئاقلت ةعومجم ىف وأ « دشح ىف مهو سانلا
 ٠ (ىثيبلا سفنلا ملع تاسارد) ديدشلا ماحدزالا

 « ىنيج» هلعف ام اذهو « مسرلا قيرط نع تاظحالملا ليجست متي دقو
 رظنا) بتكلا لمح. ىف ثائالاو روكذلا اهعبتي ىتلا قرطلا نايب ىف «ىنيج
 ش ١٠-"( ٠ لكش

 (8) روكذلاو (4) ثانالا اهعبتي ىتلا ةفلتخملا قرطلا ؛ ("-8) لكش
 ' بتكلا لمح ىف



 1 ليتل تعا كالا نش ©كددأ ! ار نتأ

 دحأل هارغألا ةباجتسا ةظحالم لثم : رواجم ناكم نم ةبقارملا ايناث

 نيذلا دارفألا صئاصخ. ةسارد عم « لاخلا نم اردق بلطي ىذلا نيلوستملا

 ىلع ظحالملا سولج. ءانثأ كلذو « لوستملل ةفلتخم تاباجتسا نوبيجتسي

 ٠ ةفيحص وأ باتك'ةءارق ق قارغتسالاب ارهاظتم ةقيدحلاب ةكيرا

 : ههدعجدز :دءءد دحاو ةاجتا تاذ ةثاث قيرط نع ةلفحالملا  اثلاث

 نكمي ةآرم وأ ةفاشب ةدوزم ةصاخ تارجح ىف وأ لمعملا ىف عونلا اذه متي
 « ةظحالملاب مئاقلا هاجتا وه « طقف دحاو هاجتا ىف اهقيرط نع ةيؤرلا

 « سفنلا ملاع مهظحاليو « ىئاقلت لكشب نوفرصتي صاخشألا كرتي ثيحب
 ىعامتجالا لعافتلا ثوحب ىف لاحلا وه أمك « هنوري ال ثيح. نم مهاريو
 ةقيرط نامدختسي نيثحاب (5 )"  لكش نيبيو ٠ لافطالا باعلأ ةسارد وأ

 ٠ ادرفنم بعلي لفط ىلع امهتاظحالم نالجسيو « ةيعيبطلا ةظحالملا
 نم احول هيشي طفاحلا ناف ةرجحلا راش نم ةظحتالملا» نيمئاثلل ةليسنلابو
 هبشي طئاحلا اذه ناف ةرجحلا لخاد لفطلل ةبسنلاي امأ « فافشلا جاجزلا
 ْ لارا

 باجح ءارو نم لفط كولس ناسردي ناظحالم : (4 )”  لكش

 ا هيلا



 طديضنكمدمسأ 0طىءجماذوص ةكراشملاب ةظحالملا  اعبار

 ةبيرقلا ةيعامتجالا مولعلا دحأ ىف ةظحالملا نم عونلا اذه مادختسا عيشي
 جامدنالا ىلع ةقيرطلا هذه دمتعتو . ايجولوبرثنألا وهو سفنلا ملع نم ادج
 طلخي ثيحب « اهتظحالم دارملا ةطشنألا ىف ظحالملا بناج نم ىلعفلا
 ةقيرطلا هذهل نأ مغربو . ةعامجلا ءاضعأ ىفقاب نيبو هئيب نوصوحفلملا

 ٠ ةليلق ريغ ابويع اهل ناف نيصوحفملاب رشابملا كاكتحالا ةيزم
 ةزهجأ قيرط نع كلذو : ةيبرهكلا ةزهجألا ةدعاسمب ةظحالملا  اسماخ

 ابلاغو ٠ اعم امه وأ (تاريماك) ىثوضلا وأ (لجسم) ىتوصلا ليجستلا
 ليجستلا ةيزم ةقيرطلا هذهلو ٠ ىئخ ناكم ىف ةزهجألا هذه عضوت ام
 كلذ دعب تقو ىأ ىف تاليجستلا صحف ةيئاكما عم ثادحألا ىحلاو ىفرحلا
 تاضارتعإ ةقيرطلا هذه دض راثث كلذ عمو « نيظحالملا نم ديدع لبق نمو
 كلذ انلعف نا اننكلو « صوحفملا ةقفاوم ىلع لوصحلا نم دبال ذا ؛ ةيقلخ
 ! ايئاقلت هفقوم نوكي نل

 ةيعيبطلا ةظحالملا جهنم تاقيبطت ضعب - ج

 انربخي نأ نكمي ةيعيبطلا هتئيب ىف ناويحلاو ناسنالا كولس ةظحالم نا
 عضو ىلع كلذك اندعاسيو « هكولس بناوج فلتخم نع ةمهم تامولعمب
 تطامأ دق جهنملا اذهب ةيكادبلا لئابقلا ةسارد نأ امك .٠ ةيلمعم صوحق

 انتسارد رصحن انمد ام انل ةلوهجم ةيراضحلا قورفلا هذه لظت ام ابلاغو
 ٠ انتراشح ىف ءاسنلاو لاجرلا ىلع

 ؛« ناويحلا كولس ةسارد ىف ةمهم تاقيبطت ةيعيبطلا ةظحالملا جهنلو
 ؛ مامحلا ملعت قرط وأ « ةدرقلا ىدل ةاكاحملا وأ ةمومألا كولس ةساردك
 ثيح ةهاتم نم جورخلا نم الثم عئاسجلا ضيبالا رافلا نكمتيس فيكو
 ٠ هراظتنا ىف ماعطلا

 ليجستو « بعللا ةرجح. ىف اعم نوبعلي مهو لافطالا نم ددع ةظحالم ةيديلقتلا ةلثمألا نمو ٠ عضرلا لافطألا اهل بيجتسي ىتلا تاهبنملا عاونأ ديدحت نع ترفسأ امك « ةرشابم داليملا دعب رهظت ىتلا ةيكرحلا طامنألا ليصافت نع ةدالولا ثيدح لفطلا ىلع ضرعت ىتلا ةكرحتملا روصلا تفشك دقو ٠ ةيناودعلا رهاظم وأ « نيعم رمع ىف ةلمجلا لوطو ؛ ةغللا ومن ىلع ثوحب ىرجتف « لافطألا كولس ةظحالم جهنملا اذه تاقيبطت مهأ نمو
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 ةقيرطلا هذه صلختتو « مهظحالي نم دوجوب اورعشي نأ نود مهتطشنا

 ٠ ايئاقلت مهبعل لعجي امب « نيدشارلا دحأ دوجو ريثات نم

 سفنلا ملع ىف ةيعيبطلا ةظحالملا جفهنل ةمهم تاقيبطت كانهو

 ىعامتجالا لعافتلا تاسارد اهلاثمو ؛ ىعانصلا سفنلا ملعو ىعامتجالا

 راشتنا ىف مهست ىتلا ةيعامتجالا لماوعلا ةساردل ىضرملا سفنلا ملع ىف اضيأ

 ٠ كولسلا تابارطضاو ةيلقعلا ضارمألا وأ ةيسفنلا تابارطضالا

 كلذ لاثم « لمعملا ىلا اضيأ ةيعيبطلا ةظحالملا جهانم ترضحتسا دقو

 سنجلل ةيجولويزيفلا بئاوجلل «نوسنؤج « زرتسام» نم لك تاسارد
 + نييمدألا ىدل

 ةيعيبطلا ةظحالملا ايازم د

 : اهمهأ ةدع ايازم جهنملا اذهل

 ٠ كولملا عاونأ ضعب ةساردل ديحولا نكمملا جهنملا وه ٠

 ٠ مادختسالا ةلوهسو ةنورملا نم ريبك ردقب مستي  ؟
 «  ظحالملا كولسلا ىف رثؤي الو ةيئاقلتلاب فصتي ٠

 مئاقلا لخدت "نود ةيعيبطلا هتكيب ف ثدحي كولسلا عدي -

 ' + ةنظحفللاب

 نم ظحالن امع ةيفيكو ةيمك تانايب ىلع لوصحلا ىف دعاسي  ه

 كولس
١ 

 ٠

 ةيعيبطلا ةظحالملا مادختسا دودح  ه

 : اهمهأ نم ةديدع بويع جهنملا اذهل
 ٠ ةددحم تاعوضوم ثحبل حلصي ال ١

 ٠ ةيتاذلا « ةهازنلا مدع « ىوهلا « زيحتلا : ظحالملا ف بويع - 7

 ٠ نيصوحفملا كولس ىف رثؤي نأ نكمي كراشملا ظحالملا دوجو - م
سلا بئاوج فلتخم نييب زييمتلا ىلع ةردقلا مدع - 3

 ظحالملا كول

هثودح وأ هبناوج فلتخم كباشت وأ هدقعتل ارظن
 ٠ عيرس عاقياب 

نه نوكي اهليجستو ةظحالملا نيب تقو رمي امدنع - ه
 لامتحا كا

 ٠ ةركاذلا ءاطخأ لخدتل

 هس اأءأآ ال



 ام اهل ةيقلخ. تاضارتعا ىئوضلاو ىتوصلا ليجستلا لئاسو ريثت - 1

 ىأ) مهتاظحالم تابث ىوتسم ضافخناب نيظحالملا ضعب مستي - ٠
 ٠ (ترركت ام اذا ضعب عم اهضعب ةقفتم نوكت ال تاظحالملا نأ

 لوقن ناك « ىعوضوملا فصولاب ةيصصقلا تاريسفتلا لادبتسا م

 نع ثحبي» هنأ : ةليوط ةدم ماعط نود كرت ىذلا ناويحلا نع الثم

 ٠ دئازلا هطاشن وه هظحلان ام لك نوكي امدنع «ماعطلا

 ةظحالملا ىلع نوصحافلا بردي نأ بجيف بويعلا هذه نم ليلقتللو

 أوبنجتي ىتح كلذو « اهل قيقدلا ليجستلا ىلعو « ةزيحتملا ريغ ةيعوضوملا

 ٠ تاظحللم نم هنوررقي اميف مهتازايحناو مهتابغر اوقصلي نأ

 رابتخالا ةقيرط ب *

 هذه نمو « انيب امك ةددحم تاعوضوم ةساردل ةظحالملا جهنم حلصي ال
 ةيحان نمو ؛ راكفالاو رعاشملاو تادقتعملاك ةيلخادلا تاربخلا تاعوضوملا

 هوظحالي نأ نكمي امل ةبسنلاب اليلق دعي نيلهؤملا نيظحالملا ددع ناف ىرخأ
 رابتخالا ةقيرط مادختسا ىلا سفنلا ءاسملع أجلي كلذلو « تالاح نم

 سيقتو) تارابتخالا : اهنم ةددعتم سايقلا تاودأو 1056 ٠

 نأ ولو 2« «تارابتخا» ؛ اعيمج اهتيمست ىلع حلطصنسو ٠ (تاهاجتالاو
 ٠ امامت احيحص سيل كلذ

 مدختستو ؛ رصاصعملا سفئلا ملع ف ثحبلل ةمهم ةادأ رابتخالاو

 ٠ ليصحتلاو تاهاجتالاو لوبملاو تاردقلا عاونأ لك سايفل تارابتخالا

 وأ تامولعملا نم ريسك ردق جارختسا نم سفنلا ملاع تارابتخالا نكمتو

 ٠ ةدقعم ةيلمعم ةزهجأ ىلا ةجاحلا نودبو ؛« ىمولا

 سانلا نم ةعومجمل ادحوم افقوم ىلوآلا ةجردلاب رابتخاللا مدقيو
 «قلقلا « ةيوديلا ةراهملا « ءاكذلاك) فقوملا اذهب ةلصتم بناوج ىف نوفلتخي
 ىف تافالتخالا نيب ذئدنع جئاتنلا ليلحت .طبريو ٠ (ةيكاردالا تاردقلا
 ٠ سانلا ءالؤه نيب تافالتخالاو رابتخالا تاجرد

 اهنا كلذ « ةطيسب ارومأ تسيل اهمادختساو تارابتخالا ءانب نا
 ملاعملا ددحت مث « (تارففلا) دونبلا عضوت ىتح ةريثك تاوطخ بللطتت

 اش ١



 , قدصلاو تابثلا نم دكاتلاك « رابتخالل (ةيسايقلا) ةيرتموكيسلا ةيئاصحالا

 تارابختسالا نع ةزجوم ةركف مدقن نأ انه انمهيو ٠ ريياعملا نيوكتو

 ٠ حسملاو تارابتخالاو

 تارابثتسالا - ١

 « ربخلا نع لاؤسلا» وه حاحصلا راتخم ىف درو امك  رابختسالا

 ىنعملا اذه برتقيو .٠ «هملعرمألا ربخو « رابخألا دحاو وهو ربخ باب نم
 وهو « رابختسالا قيبطت نم سفنلا ملع ىف هيلا فدهن امم اريثك ىوغللا
 رابختسالا امأ ٠ صفخشلا نع ةنيعم تامولعم وأ «رابخأ» ةفرعم
 (ىسنرف اهلصأ ةملكلاو) ةيزيلجنالا ةغلل ةماعلا مجاعملا فق 05هدهمنتم

 صخش اهنع بيجي ىتلاو « ابلاغ ةعوبطملا ةلئسألا نم ةعومجم ىنعيف
 وأ قئاقح ىلع لوصحلا فدسهب صاخشألا نم ةعومجم (بلغألا ىف) وأ
 ٠ نيعم حسم ءارجا دصقب وأ مهنع تامولعم

 ىدل اهتفرعم دون ىتلا بناوجلل اعبت ىتش عاونأ تارابختساللو
 لويملاو تاهاجتالاو ةيصخشلل تارابختسا كانهف « نيصوحفملا وأ صوحفملا
 نوكتي « ةننقملا ةلباقملا نم عون رابختسالاو ٠ تاجاحلاو عفاودلاو ميقلاو
 صوخفملا اهنع بيجي « ةيريرقتلا تارابعلا وأ ةلئسالا نم ةعومجم نم

 تافف وأ تالامتحا ءوض ىلع (انايحأ ايوفش نكلو ابلاغ ةباتكلاب) هسفنب
 ٠ قفاوم ريغ / قفاوم « ال / معن لثم « افلس ةددحم ةباجالل

 هنع بيجيو « ىعمج وأ ىدرف سايق فقوم ىف رابختسالا قبطيو
 هميقو هلويمو هتالاعفناو هرعاشم : هسفنب هتفرعم ساسأ ىلع صوحفملا
 وأ ىسفنلا صيخشتلا فدهب كلذو « رضاحلا وأ ىفاملا هكولسو هتاجاحو
 ةباجالا ححصتو ٠ ثوحبلا وأ ىنهملا رايتخالا وأ ىنهملا هيجوتلا وأ داشرالا

 ةبسنلاب درفلا اهيلع لصح- ىتلا ةجردلا رسفتو « ةقيقد ةيعوضوم ةقيرادب

 اهصاوخ ىف صوحفملل ةرظانم ددعلا ةريبك ةعومجم) نينقتلا ةعومجم ىلا
 ايداحأ رابختسالا نوكي دقو ٠ (رابختسالا ريياعم اهنم جرختسا « ةماعلا
 وأ « (قلقلا وأ اكيناكيملا ةسارد ىلا ليملاك ةدحاو ةمس وأ ابناج سيقي)
 ٠ (كولسلا بئاوج وأ تامسلا نم ةعومجم سيقي) داعبالا ددعتم

 : ةيصخشلا رابختسا ةلئسأ نم جذومن ىلي اميفو

 ؟ ةرركتم ةظقي مالحا كيدل له ه

 ؟ ةميذغ سانلا نع دعبلا نأ ىرت له ص

 ا ٠1م“



 ؟ عادصلاب كتباصا رثكت له ه

 ؟ اريثك كلزنم نم جرخت نأ بحت له

 ؟ ةدعملا ىف تابارطضا نم ىئاعت له 5

 ؟ ةلفح- روضح ىلع ةءارقلا لضفت له 6

 ؟ ةريثك تاقوأ ىف نزحلاب رعشت له 5

 ثادحألا ةمئاق عضوب (نيدعاسملا ضعب عم كارتشالاب) فلؤملا ماق دقو
 بالط ىلع قيبطتلا بسانتل « طاعمممما 8ةمنق 5ةعلسلف ةراسلا

 لاؤسب تادب ةديدع لحارمب ةمئاقلا هذه فيلأت رمو « نييرصملا ةعماجلا

 ةيئاصحالا تايلمعلاو تاليدعتلا نم ربثك دعب ثهتناو « بالطلا نم ةنيع

 لثم مادختسا ناكمأ ىلا تاساردلا ريشتو ٠ ادنب ١١ اهماوق ةمئاق ىلا

 قيضلا رعاشم دض ىأ) باكتكالا بولقمل سايقم اهنأ ىلع ةمئاقلا هذه

 نيبيو ٠ باثتكالا جالع قرط دحا ىف اهنم ةدافتسالا ناكما عم ؛ (نزحلاو

 ٠ ةراسلا ثادحلا ةمئاق دونب نم اددع(١ -") لودج

 اهتاميلعتو ةراسلا ثادحالا ةمئاق دونب نم ةنيع : )"  ١( لودج

 وأ ةراسلا ةطشنالا نم ددع ىلا ريشت ىتلا دونئبلا نم ةمئاق ىلي اميف

 « سانلا نم ريثك اهب عتمتسي ىتلا تاياوهلاو لامعألا وأ ةجيهبلا ثادحألا

 ٠ اهب مايقلا وأ اهتسرامم دنع ةرماغ ةداعسب نورعشيو
 ريشت اهنأب رعشت ىنلا دونبلا ماقرأ لوح ةرئاد عضت نأ كنم بولطملاو

 ١ ةيفاقثلا جماربلا ةدهاشم ١4 مدقلا ةرك بعل
 ةريصقلا صصقلا ةباتك 2 0 رعشلا ةءارق - ؟

 “ نيرخآلا ةدعاسم 5 ةعطاقتملا تاملكلا لح

 تايولحلا لمع ل 1١ نويزفيلتلا ةدهاشم - ؛
 ةلسارملا 4 لجزلا وأ رعشلا ةباتك - ه
 مسرلا 9 اهقيسنت وأ روهزلا ةعارز - 5

 ريوصتلا ب ٠ ىهطلا - ٠
 ةلسلا ةركاس ١" تالحرلاب مايقلا - 6
 ةيفاقثلا بثكلا ةءارق ١" عباوطلا عمج - 5

 ريزاوفلا وأ زاعلالا لح 5 ةيراكذتلا تالمعلا عمجا ب 1٠

 ةيذيدلا تاودنلا ةدهاشم - 24 سسنتلا - ١
 سفئلا ملع بتك ةءارق 6 ةيسايسلا بتكلا ةءارق -

 جترطشلا - 3

 د 1١4



 رصتقي نأ بجيو « ةليلق ريغ ابويعو « ةديدع ايازم تارابختساللو
 ٠ ىرخأ نود ةنيعم تالاجم ىلع اهمادختسا

 تارابتخالا - ب

 سيياقم ىلع 1656 رايبتخالا حلطصم سفنلا ءاملع ضعب رصقي

 نيح ىلع ٠ تادادعتسالاو تاردقلاو ءماكذلا ةصاخبو « ةيفرعملا بئاوجلا

 ىصقألا ءادألا سيياقم : سيياقملا عاونأ فلتخم ىلع هقالطا نورخآ ىري

 ضرعن فوسو ٠ (ةيصخشلا) ىطمنلا كولسلا سيياقمو (تاردقلاو ءاكذلا)
 ٠ ةيصخشلاو ءاكذلا ىلصف ىف تارابتخالا هذه نم جذامنل

 حسلا - ج

 تارابختسالا همادختسا نكلو « هتاذب لقتسم جهنم الما حسملا

 نع تامولعم ىلع لوصحلل حسملا مدختسا دقو ٠ رابتخالا جينم ىف هجردي
 « ةيحصلا ةياعرلا تاجاحو « نيكلهتسملا تاليضفتو « ةيسايسلا ءارآلا

 نمو ٠ ةريثك ىرخأ تاعوضومو « ةبكولسلاو ةيسفنلا تابارطضالا راشتناو
 لاسي ىذلاو 6هلط» م01 بولاج عارتقا : ةفورعملا حسملا عاونأ رهشا

 ددحم عوضوم وحن مهيدل ماعلا ىأرلا سايقل روهمجلا نم ةلثمم ةئيع
 ٠ الثم سيكرلا باختناك

 : ةينآلا طورشلا ققحت لوبقملا حسملا بلطتيو

 ٠ كلذ لبق اديج اهرابتخا مت تارابختسا ت1

 ىلع نوبردم رابتخالا قيبطتب وأ ةيصخشلا ةلباقملاب نومئاق . ؟
 .اهمامتا

 ةلثمم اهنأ نم دكأتلا عم اهرايتخا نسحأ سانلأ نم ةئيع .

 ٠ هسردن ىذلا عمتجملل

 ؛”تاناينلا لبطل ةبشانم قرط. ؛
 + حيحص لكشب جئاتنلا ريسفت  ه

 ماق ىتلا ىركش لداع ةسارد : ةيحسملا تاساردلل ةيبرعلا جذامنلا نمو

 2 نييرصملا ةعماجلا بالط ىدل ةيضرملا فواخملا حسب اهنم بئاج ىف

 م أءشه ال



 ةيمسجلا ضارعالل احسم اهنم بناج ىف ترجأ ىتلا لاينلا ةسيام ةساردو

 ثيح « هدعب « هءانثأ « هلبق : ثالثلا ضيحلا لحارمل ةبحاصملا ةيسفنلاو

 ةنراقملاب ضيحلا لبق ام ةلحرم ىف دادزت اهتدحو ضارعألا ةدش نأ رهظ

 تاريفقت نم ةلحرملا هذله بحاصي امل ارِظن « نيترخآلا نيتلحرملا ىلا

 ثدحي ىتلاو ضيحلا ءانثأ ةلحرم فو ٠ ةيسفنو ةيئومرهو ةيجولويزيف
 ةيجولويزيفلا تابوتسللا ىلع نازتالاو رارسفتسالا ادبي مدلل قفدت اهيف
 ضارعالا لقت نيح ىلع ٠ ضارعألا ةدح' ضفخنتف « ةيسفئنلاو ةينومرهلاو

 . ةجرد ىثدأ ىلأ ضيحلا دعب
 ةلاحلا ةسارد - ؛

 ةلاحل لصفملاو قمعتملا صحفلا ©8856 56د4) ةلاحلا ةسارد نمضتت
 موقيو ٠ ةفاقثلا وا عمتجملاك ىرخأ ةيعامتجا ةدحو ىأ وأ ةرسأ وأ ةيدرف
 ةيجواويزيفلاو ةيسفنلا : تانايبلا عاونأ لك عمجب جهنملا اذه ىف ثحابلا

 صخشلا ةيفلخ ىلع ءوضلا ىقلي ىتح كلذو « ةيثيبلاو ةيتاذلا ةريسلاو
 ةلاحلا ةسارد ىمستو ٠ هقفاوتو هكولسو هتاقالعو ( هتئيبو هتفاقثو هيراجت)

 ةيكينيلكالا تاظحالملا حلطصم اهيلع قلطيو « ىكينيلكالا جهنملاب انايحأ
 وأ تايفشتسملا ىف ةلاحلا ةساردل متت امدنع 2١ ©1نهنمدل 09 ممجهقفددك
 ٠ ةيبطلا وأ ةيسفنلا ةحصلا تاسسؤم

 ةماع راكفأ نيوكت ف  صوحفلا هذه لالخ نم  سفنلا ءاملع لمأيو
 ممجتو ٠ ةيصخشلا راكفالاو رعاشملاك ةيلخادلا تايلمعلا روطت نع
 وأ ا1ساه00296 ةيصخشلا ثالباقملا قيرط نع جهنملا اذه ىف تامولعملا
 تارابتخالا نع الضف اذه « ةلاحلا خيرات وأ « ةيمسرلا ريغ تاظحنذلملا
 ٠ امهريغو ةيصخشلا تارابختساو تاردقلا تارابتخاك ةيسفنلا

 ناج» ريهشلا ىرسيوسلا سفنلا ملاع حاجنب جهنملا اذه مدختسا دقو
 ىدل ةلكشملا لحو (جاتنتسالا) لالدتسالا ةظحالللا 3. 2150: «هيجايب
 ةساردل مادختسا فرطأو ٠ ةلوفطلاو ةعاضرلا ىتلحرم لالخ وه هلافطأ
 نامريه» دئارلا ىناملألا سفنلا ملاع هب ماق ام « انيعم امادختسا ةلاحلا
 هسفنل ةسارد نم ١9١4( 7 160.) 13. 860طوطقتلت» («سواهجنبأ
 اهتدكأ ةدّئار جئاتن ىهو ٠ نايسنلا ىنحنم ديدحت فدهب اصوحفمو اصحاف
 لصفلا ىف اهليصفت ىلا دوعنسو « ددعلا ةريبك تاعومجم ىلع براجتلا
 .٠ عباسلا

 : الوأ : ىلي امك امه ةلاحلا ةسارد جهنم ىف ناتيساسألا ناتلكشملاو

 كك



 كلذو « كش لحم دعت اهقيرط نع اهيلع لصحن ىتلا جئاتنلا ةيمومع نا

 ىذلا ىلصألا عمتجملا نولثمي ةساردلا عضوم دارفألا نأ نم دكاتلا ةبوعصل

 ( ذاذفألا ةرقابعلا ةعامج وأ « نيعم ضرمب ىضرملا ةعامجك) هيلا نومتني

 بيبطلا) ةساردلاب مئاقلا زيحت : ايناث ٠ (نيحناجلا نيفرحنملا ةعامج وأ

 ةقدلا صقنو ( ىعامتجالا ىئاصخالا « سفنلا ملع ىئاصخلا « ىسفنلا

 ةلاحلا نع تامولعمب نولدي نم فطاعت نع الضف اذه ٠ هيدل ةيعوضوملاو

 ةفقد نم ضفخت ةئيس راثآ نم كلذل أم ىفخي الو « نيبرقألاو نيدلاولاك

 ٠ اهقدصو ةقيرطلا هذه

 ءاملعلا لمجت مل هذه دقنلا بئاوسج ناف كلذ نم مغرلا ئلعو

 ءانغ ال تالاحلا ضعب ىف  هنألءامامت جهنملا اذه نع نودعتبي نيسرامملاو

 كولسلا نع ةميق تامولعمب اندوزي نأ هنكمي امك « هل ليدب الو هنع

 ٠ ةيلات تافاشتكا ىلع دعاستو « انتامولعمب مدقتلا ىف ةدعاو دعت « ىئاسنالا

 عسم 1055-1.5100165  سور  رلبوك ثيبازيلا ةيسفنلا ةبيبطلا تماق

 قيرط نع  تسردف « ؤلته راضتحالا لحارم ةساردب اهيدعاسم

 ضرملا) ريخآلا مهضرم ىف ضيرم ىتئام نم رثكأ ةلاح  ةيصخشلا تالباقملا
 لحارملا نع ديزملا فرعت ىتح كلذو « (توملا ضرم وأ توملا ىلا ىضفملا

 ىضرملا ةنواعملو « لمأو فوخو قلق نم اهيف ام لكب ةايحلا نم ةرخآتملا

 ىلا ةحيرم ةروصب مهبحن اوضقي ىتح ضرآلا ىلع مهمايأ رخاوأ ىف مهو
 .,«سور  رلبوك» تددح دقف تالاحلا هذه ةسارد ىلع ادامتعاو ٠ ام دح

 : ىلي امك راضتحالا لحارم

 ١ هتلاح ةروطخ صخشلا ركني ثيح : ةلزعلاو راكذالا ٠

 دظيغ ىلا ةفايخالاب ؟ تاذلاب انأ اذامل : طخسلا وأ بضغلا ةلاح  ؟

 ٠ ناسئا لكو صخش ىأ ىلا هجروي نأ نكمي

 قافتالا نم اعون ميقي نأ صخشلا لواحي اهيفو : ةمواسملا ةلحررم . «

 0 ه ردقلا عم ةيوستلا وأ
 روطتب ةقاطلا بوضن رمتسا املك ةلحرملا هذه ثدحتو : باكتكالا  ؛

 ةياهنلابو ةريبكلا ةراسخلاب ساسحا رضتحملا ىدل نوكي ثيح- « ضرملا
 ٠ ةلاحلل ةموتحملا

 لبقتلا ةلحرم ىتأت لحارملا هذه لكب صخشلا رمي دب نأ دعبو ب ه6

 ٠ لاضنلا ىهتنيو

 د اال



 دق «سور - رلبوك» اهتددح. ىتلا لحارملا هذه نأ ىلا هبنن نأ بجيو
 ٠ اريثك تدقن

 تامولعم عمج ىلع ليلق ذنم انيأر امك نذا ةلاحلا ةسارد جهنم دمتعي
 تانايبلا عمجل لئاسوو تاودأ جهنملا اذهلو ؛ ةعامجلا وأ درفلا نع ةلصفم

 ةليسولا ةيمهألو ٠ ةلاحلا خيراتو تارابتخالاو ةظحالملاو ةلباقملا اهمهأ
 , ٠ ةيلاتلا ةرقفلا ىف اهنع لوقلا: لصفن ةريخالا

 ومع اةئا0» ةلاحلا خيرات

 دعتو « 281ههيهمط) هتريس وأ صخشلا ةايح ةمجرت وه ةلاحلا خيرات
 نيذلا سفنلا ءاملع ىلا ةبسنلاب تامولعملل امهم اردصم ةقيرطلا هذه
 ةلاح خيرات كانه نوكي نأ اضيأ زئاجلا نمف كلذ عمو ٠ دارفألا نوسردي
 ىلا ةبسنلاب كلذكو « اهريغو ةيعامتجالا تاسمظنملا وأ تاسسؤملل
 ٠ ١ صاخشألا تاعومجم

 نم صخشلل ةيتاذلا ةريسلا ءانب قيرط نع ابلاغ ةلاحلا خيراوت نوكتتو
 ةريسلا ءانب دعيو ٠ اهركذت ىتلا تالجسلاو ثادحألا ساسأ ىلع « ديدج
 نوكي ام ابلاغ صاخشألل ركبملا خيراتلا نأل ؛ ايرورض ارمأ ديدج نم ةيتاذلا
 نم ام عون صخشلا اذه ىدل رهظي نأ ىلا « ىلاحلا مهمامتها نع اديعب
 دقو ٠ رضاحلا كولسلا مهفل ةمهم ىغاملا ةفرعم نوكت ذكدنع « تالكشملا
 ٠ ةحاتملا ةديحولا ةقيرطلا ىه نوكت ام ابلاغ اهثكلو ؛ اهضعب نع وهس وأ ثداوحلل هيوشت ةيعاجرتسالا ةقيرطلا هذه نع جتني

 نأ نكمي هنكلو « ةيصخشلا تالباقملا ىلع اساسا ةلاحلا خيرات دمتعيو
 لثم مثثو )2 1001 ةيلوطلا ةساردلا جهنم ىلع اضيأ دمتعي

 ةينمز ةرتف ربع دارفألا نم ةعومجم وأ درف عبتت قيرط نع ةساردلا هذه
 نأك كلذو ) ةيرود تارثف ق تالذحالم ءارجاو تاسايق ذخأ عم ؛ قدتعم

 ىرجت نيذلا صاخشالا ةركاذ ىلع دمتعت ال اهنأ ةيلوطلا ةساردلا ةيزمو ٠ انادحوو تاعومجم « ايلفع اضيرم وأ ايتاع امرجم وأ اذف ايرقبع سردن
 ريغ دهج نم ةساردلا هذه لثم هبلطتت ام ىفخي ال نكلو )2 ةلباقملا مهل

 ملع وأ ىداشرالا سفنلا ملع ق مدختسي امدنع ةلاحلا خيرات ىمسيو
 تالجس نع ةرابع وهو « ةيكينيلكالا ةلاحلا خيرات : ىكيئيلكالا سفنلا
 ءابطألا وأ نودشرملا وأ نويسفنلا نويئاصخالا اهلجس ىتلا جالعلا وأ داشرالا
 ىثلا بيلاسالاو تالكشملا نع ريراقت تالجسلا هذه نمضتتو ؛ نويسفنلا

 ل أ١ءمادل



 ةماردل ةدام ريراقتلا هذه نوكت نأ نكميو ٠ جالعلا وأ داشرالا ف تمدختما

 نمضتت دقف « اهليجستب اوماق نيذلا ريغ نيرخآ نييئاصخا لبق نم ةضيفتسم

 ريراقتلا هذه لثم لبقت نأ بجي نكلو ٠ كولسلا مهف ىف انديفت تامولعم
 (ةيكينيلكالا ةظحالملل ةطوبضملا ريغ ةعيبطلاو ةيتاذلل ارظن « ريبك زارتحاب

 بيلاسأب بولسألا اذهب اهيلا لصوتلا مت ىتلا تامولعملا.ربتخت نأ بجيو
 تاظحالم دكؤت دق ىتلاو « براجتلا وأ تارابتخالاك اميظنت رثكأ ىرخأ
 ٠ اهيفنت وأ جلاعملا وأ دشرملا

 ةيطابترالا تاساردلا - ه

 ناف ٠ امامت نكمم ريغ ام ةلكشم ثحبل ىبيرجتلا لخدملا نوكي دق
 نأ ىف ارح سيل لاثملا ليبس ىلع ىرشبلا خملا ةساردب متهملا ثحابلا
 نكلو « ايندلا تاناويحلا عم لعفي امك خملا نم ءازجأ ايحارج لصاتسي

 فيك ددحن نأ نكمملا نمف ةباصا وأ ضرمل ةجيتن خملا ف للخ ثدحي امدنع
 نع تالجسب ظافتحالا نأ كلذ لاثمو ٠ كولسلاب ىمدآلا خملا ءازجأ طبترت

 رادقم نيب ةقالعلا داجيا نم اننكني خملا ىف ةنيعم ةقطنم ىف للخب ىضرملا
 ملو ٠ ةيوغللا ةردقلا ف صخشلا هدقف ىذلا ردقلاو ةباصالا وأ للخلا اذه

 مت نكلو « خملا ةباصا ىف (ايحارج) ايبيرجت مكحتت ةطبامض ةسارد رخت
 ىلا فدهي ىذلا طابترالا جهنم قيرط نع ةمهم تامولعم ىلا لوصولا
 3 ٠ تاريغتملا نيب تاقالعلا صحف

 راقع نم ةريبكلا تاعرجلا له ةفرعم دون انثأ ضرتفا « ةريثك تالكشملا

 « ٠٠١( داهطضالاب وأ ةمظعلاب درفلا روعش) ايونارابلا ببست نيماتيفمألا

 متحتو ؟ مالكلا تابوعص ىلا خملا تاباصا نم نيعم عون ىدؤي له وأ
 نم نيتئفاكتم نيتعومجم نيوكت ةلاحتسا ةيئاسنالاو ةيقالخألا تارابتعالا

 ىرخأ تالاح ىفو ٠ ةراضلا تاربخلا هذه لثمل امهدحا شضيرعتو نييمدألا

 اندرأ نا الثم كلذ نمو « ىبيرجتلا جهنملا ةيلمعلا تالكشملا ضعب دعبتست

 امهلويمو نيجوزلا تامامتها فالتخا ىدؤي له» : ىتآلا لاؤسلا رابتخاا

 انضرف رابتخا لجأ نم نوجوزتي ادارفأ ادبأ دجن نل انئاف «؟ قالطلا ىلا

 نأ انيلع ليحتسي ىتلا تاريفتملا ضعب كانهف ىرخأ ةيحان نمو ! اذه

 ( (ىبيرجتلا جهنملا رهوج وه ىرخأ رييغتو تاريغتم تيبثتو) اهريغن

 ةقيرط دجوت الف ٠ اهريغو ةيعامتجالا ةقبطلاو سنجلاو رمعلا كلذ لاثم
 وأ « تاونس ىنامث مهرمع لافطأ ىلإ تاونس عبرأ مهرمع لافطأ ليوحتل
 ! ثانا ىلا روكذلا ةعومجم

 هس ؤ9ةءاس



 ىلع رذؤد 7 را رييجلا ثناك اذا امم فشكلاب نومتهم انئئأ ضرتفنل و

 برجك عأ رجا اننكمي الف « ( ردقلتلا رييغت عيطتسن ال اننا ثيحو « ةميرجلا

 ضرفلا اذ ةغايص ةداعإ نكمي نكلو . هانركذ امك ضرفلا اذه رايتخاال ام

 ئكدعو سقالا ةلاح نيب ةقالع كانه» :؛ لوقن نأك « هنم ققحتلا نكمي ىتح

 ةرارح ةجرد نم لك نع تانايب عمجنو « ندم ةدع ىقتنن مث ٠ «مئارجلا

 لدعم نيد طايبترا كانه ناك اذا ام بسعحنو 2 موي لك مئارجلا ددعو وحلا

 امهدحأ نأ نيريفتملا طابترا ىنعيو ٠ وجلا ةرارح ةجردو مئارجلا باكترا
 . امهيف رثؤي ثلاث ريغتم كانه نوكي دقو « رخآلا ىف رثؤي دق

 0هءامنتمو 00ئل عمك  طابترالا لماعم

 ىمست تالداعم ةروص ىف عضوت ةينفاير تارشؤم ىلا ءاملعلا لصوت

 مقر هنأ « نارافقتم اهدنع طبترب ىتلا ةجيردلل رزيدقت وهو ؛ طابترالا لماعم

 ؛, ةقالع دؤجو مدع ىلا رفصلا ريشيو ٠ حيحصلا دحاولاو رفصلا نيب حوارتي

 عاوسنا طابترالا لماعملو ٠ حيحصم دصحاو ىلا لصتف ةلماكلا ةقالعلا امأ

 ٠ ةصاخ ةلداعم عون لكل « ةددعتم

 ريشيو ٠ ( - ) ابلاس وأ ( + ) ابجوم طابترالا نوكي نأ نكميو
 نأ ىأ « دحاو هاجتا ىف ريفتت نيريغفتملا تاجرد نأ ىلا بجوملا طابترالا

 2( (بز ريمغتاا ىف ةعفترم ةجرد اهبحاصي )١( ريغتملا ىف ةعفترملا ةجردلا

 نإ ليامدرالا كىلاذ نللاثعو 3 ةضفخ.ا ماو انس وتلا كاجب ردنا 3 لاحلا كااذع 1

 ,املاض اكيحب ريكا ْق عيدصيلأ نيددلا لفطحلا ومني : دش رلاو هنأ !ءدطلا ىف نزولا

 ( ةقاحنلا ىلا برس 8 سم وأ دلجر عدمت نأ ىلا فيحنلا لفطلا ليم و

 اهاطاعتي يذلا نيخ.دقلاو تايا ومكلا و ريفاقملا ناد بجوم كللذك طابت رالاو

 . مهلا هباضآلا ىف نوربكي امدنع مهئانبأ ىدل اهتريظنو ءابألا

 (تارد) مين نأ ىلا بلا.دلا .طمابترالا ريشي ىرسخلأ ةسيحان نمو
 دا ةودرد نوكت امدنعه ؛ ة.و-رألا لثم سكع هاعدأ ىف ريغتت ني دريقتملا
 : ىاكملاو ةيضفخنم نوكت نأ ىلا رضألا ريغان ثب.ر ايهت ةعفترم نيريغتملا
 نيو ١ لمعلا ىف ةءافكلاو رومخللا برش نيب بلاسلا .طابترالا كلذ لاثم
 ريغت ىنعيف ىرفصلا طابترالا امأ ٠ ةيعماجلا تاريدقتلاو ةهارشب نيخدتلا
 ٠ ةفدصلل اعبت تاجردلا ىتعومجم

 دحاولا نم ابارتقاو رفصلا نم رثكأ « طابترالا لماعم عفترا املك ةقالعلا هذه هادزتو « طابترالا لماعم ةميقب نيريغتم نيب ةقالعلا ةوق ددحتتو
 «ر» زمرلاب اهل زمريو) طابترالا تالماعمل جذامن ىلي اميفو - ٠
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 ةنسلا تاجردو ىلوآلا ةيعماجلا ةنسلا تاجرد نيب ابيرقت ربه
 ٠ ةيناخلا

 ةعباسلا رصع ىف ىطعأ ءاكذلل رابتخا تاجرد نيب ابيرقت ءرامم - ر
 ٠ رشع ةنئماثلا رمع ىف هتاذ سايقملاب رابتخالا ةداعاو

 ٠ ادشار حبصي امدنع هنبا لوطو بآلا لوط نيب ابيرقت ءره. - ر
 ىف تيطعأ ىتلا ةيسردملا تادادعتسالا تارابتخا نيب ابيرقت ءرؤ4.0 عار

 ٠ ةعماجلا ىف تاجردلاو ةيوناثلا ةسردملا

 ىتلا ماكحالاو ةيصخشلل رايختسا تاجرد نيب ابيرقت ءرال»

 فقوم ف صخشلا ىلع نويسفن نونيئاصخا اهردصي
 ٠ ىعامتجا

 2 ا

 جئني مل ام وهو) ىرهوجلا ٍطابترالا لماعم ناف ةيسفنلا ثوحبلا ىفو

 نيح ىلع « ادج عفترم هنا لاقي رثكأ وأ ءر5 ىلا لصي ىذلا (ةفدصلا نع
 « ةيرظنو ةيلمع ةميق تاذ هر ىلا ءر* نم حوارتت ىتلا تاطابترالا دعت

 ٠ اهساسأ ىلع تاؤبنت ةماقال حلصت الو « رذحب اهيلع مكحن نأ بجيف ءر#

 ةجيتنلاو ببسلا تاقالع

 ةيبيرجتلا تاساردلا نيب ةمهم ةقرفت ةماقا ىلع زكرن نأ بجي
 - ةقستم ةقيرطب  برجملا مكحتي ةيبيرجتلا تاساردلا ىفف « ةيطابترالاو

 رخآ ريغتم ىف هريثأت ديدحتل كلذو « (لقتسملا ريغتملا وه) دحاو ريغتم ىف
 تسمو ةمها 8566 ةجيتنلاو ببسلا تاقالع نكلو ٠ (عباتلا ريغتملا وه)

 ىلع تاطابترالا ريسفت ناف « ةيطابترالا تاساردلا نم جتنتست نأ نكمي ال

 ببسلا» حلطصم ىنعيو ٠ للضم رمأ وه ةجيتنو ببس تاقالع ةنمضتم اهنأ

 ةلعلا وه (1) نوكيف « (ب) ريغتملا ف ببست (أ) ريغتملا نأ «ةجيتنلاو

 ةلثمألاو ٠ ةجيتنلا وأ ريثأتلا اذه ةلصحم (ب) نوكي نيح ىلع « ببسلا وأ
 : ةريثك ةيطابترالا تاساردلا نم جاتنتسالا اذه لثم ةقد مدع ىلع

 ةبرض تالاح ددعب طبترت نأ نكمي ام ةنيدم قرط ىف تلفسألا ةنويل نا

 نم اعون قلطي نيللا وأ وخرلا تلفسالا نأ ىنعي ال كلذ نكلو « سمشلا

 لاثملا اذه ىف ببسلا مهفن نأ اننكميو 1 تايفشسملا ىلا سانلا لسرت مومسلا
 ةبرض ثدحتو تلفسألا نيلت : نيريثأت تاذ ةقرحملا سمشلا نا : انلوق ىف

 :::نسمشلا

 ىرهوج بجوم طايترا لماعم نيثحابلا دحأ جرختسا رخآ لاثم ىفو

 هس اا



 ميرك سيآلا لوانت ةيمكو مئارجلا ددع نيب (ةفدصلا ةجيتن سيل ىأ)
 ىلع نيريغتملا نيب ٍةيلع ةقالع ضارتفا باوصلا نم سيلو « (ىتاليجلا)
 ناب ةلداحلا هذه سمفا: نأ ت ةطاقسب تدنكميو © ةجيتنلاو ايبسلا وكمل
 اما ٠ لاحلا ةعيبطب ميرك سيآلا لوانت كلذكو افيص دادزي مئارجلا ددع
 نع ثحبلا بلطتت « ىرخأ ةسارد هذهف افيص ةميرجلا تالدعم دادزت اذامل

 ٠ ةرارحلا عافترا اهنيب نم نوكي دق ىتلاو ةرثؤملا لماوعلا فلتخم

 ددع نيب عفترم بجوم طابترا رهظ دقف « عئاش ثلاث لاثم كانهو

 ىتلا (راقنملاو قئعلاو نيقاسلا ليوط رئاط) 50:88 قلقللا رويط
 ىف ةلجسملا لافطالا ديلاوم ددعو « ةيسئرفلا ىرقلا ىف اهشاشعأ ىنبت دهاشت
 كرتن) طابترالا اذه رسفت ةدع ةلمتحم بابسأ كانهو « هتاذ عمتجملا

 رويط ددع نيب ةجيتنو ببس ةقالع ضرتفت نأ نود (اهنأشب لماتلا ءىراقلل
 عفترملا بخوملا طابترالا لماعم نأ امك ٠ نييمدآلا لافطألا ديلاومو قلقللا
 هنكلو ؛ رخآلل ببس امهدحلأ نأ ىنعي ال نييمدآلا ىدل نزولاو لوطلا نيب
 ٠ ومنلل اماع الماع امهنم لك ءارو نأب رسفي نأ نكمي

 ةيببس تاريسفت ذاختا دض ايفاك اريذحت ةلثمآلا هذه انل مدقتو
 ريغتلا ناف ناريغتم طبتري امدنعف « ةيلعلا ىنعي ال طابترالا ناف « طابترالل
 دوجو مدع ةلاح. ىف نكلو « رخآلا ريغتملا ىف ريغتلل اببس نوكي دق امهدحأ ىف
 نوكي امدنعو ٠ هرربي ام هل سيل جاتنئسالا اذه لثم ناف ىبيرجتلا ليلدلا
 مادختسا ناف (ب) ةرهاظلا ببست )١( ةرهاظلا نأ نم ققحتلا انفده
 ىرخلا ةيحان نمو ٠ ةيطابترالا تاساردلا ىلع الضفم نوكي ذئدنع براجتلا
 ةساردل براجتلا ءارجا ليحتسي امدنع اديفم طابترالا جهنم نوكي

 ال اهتاذ دح. ىف ةيطابترالا تاساردلا نأ عمو ٠ ةيعقاولا ةايحلا ىف ؤبنتلاب
 ةئرتقم اهمادختسا نكمي هئاف « ةجيتنلاو ببسلا تاقالع تابثا نم اننكمت
 ٠ ةنيعم ةرهاظل ىببسلا ريسفتلا ميعدتل رخآ ليلدب

 سفنلا ملع ىف ءاصحالا ةيمهأ 2

 نودجي مهئاف سفنلا ءاملع اهمدختسي ىتلا ةساردلا قرط تناك امهم
 ةروصب جهانملا هذه جئاتن اوجلاعي نأ ذاجآ وأ الجاع ىرورضلا نم هنأ
 نكمي ىتح كلذو ؛ ةيعوضوم ةقيرطب ردقت نأ بجي تاريغتملا ناف «( ةيمك
 قورفلا ةسارد ىف تانبلا نع دالوألا لصفن ناك « تائف ىلا ريغتملا فنصن نأ انايحأ نكميو ٠ نورخآلا نوثحابلا اهنم ققدتيو « صوحفلا راركت

 هش 11 ذك



 سيياقم ىلا تاريفتملا ميسقت نكمي ىرخأ انايحأو « نيسئجلا نيب

 لدعمو « مونلا نم نامرحلا تاعاس ددع سيقن نأك « ةداتعم ةيقيزيف

 امدنع لمارفلا ةساود ىلع طغضلل بولطملا نمزلا وأ ؛« نيعم راقعل ةعرجلا

 يفت ةفيرطب تاريدكلا عيردت هتطي ىرخلا نايحل ىو < نيعم هوت :نفموت
 ضيرملا روعش ريدقتب موقن امدنع كلذ لاثم « ةنيعم ةبتر ىف اهنم ريغتم لك
 «طاقن سمخ نم اسايقم مدختسي نأ نكمي ىسفنلا جلاعملا ناف « نامآلا مدعي

 . ٠ امئاد « اريثك « انايحأ « اردان « ادبأ ثدحي ال : ىلي امك جردتي

 مدختسيو ٠ ةقدلا فديب كلذو 2 تاريغتملا هذهل ماقرأ ددحت ام ةداعو

 فلتخمل ماقرأ ديدحتل نيعم ءارجا وأ ةقيرط عضوت امدنع سايقلا حلطصم
 ٠ تاريغتملا عب ماجحأ وأ ريداقملا وأ تايوتسملا

 ةفلتخم عاونأ ىلا سفنلا ملع ىف مدختست ىتلا تاريغتملا ميسقت نكميو

 ىلا صاخ. هجوب انه ريشن اننكلو « ٠١( ص رظنأ) انيب نأ قبس امك

 نأ نكمي ىتلا تاريغتملا ىه 00من سادمد5 : ةلصتملا تاريغتملا

 روصتلا ىلع ةردقلاو ءاكذلاو نزولاو لوطلا اهلاثمو (ةجرد) ةميق ئأ ذختت
 رستسم تاريغتملا هذه عيزوتو ٠ اهريغو فوخلاو قلقلاو ةيبصعلاو ىرصبلا
 نم اييتنخ ادع عيروتلا لمجشي نأ ظرشي عظنل وآ تاردكز هيف سيل نا
 .دارفألا

 ذختت نأ نكمي ىتلا تاريغتملا ىه طاونعاع : ةعطقتملا تاريغتملا

 ةماقالاو (ثانأ لباقم روكذ) سنجلا ريغتمك « ميقلا نم ةدودحم ةعومجم
 « (نخدم ريغ.لباقم نخدم) نيخدتلاو « نيعلا نولو (ندم « فير)
 ٠ اذكهو هعامس مدع لباقم تفاخ. ىتوص هبنم عامسو

 اعبت ام ةعومجم مسقن نأك عطقتم ىلا لصتملا ليوحت نكمملا نمو
 ةلصتملا تاجردلا ميسقت وأ « نيدشار « نيقهارم « لافطأ : ىلا اهرامعأل
 كلذ عمو ٠ عقترم « طسوتم « فيعض : ثالث تائف ىلا اكذلل رابتخا ىلع

 نكلو ٠ اريثك لضفا كلذ ناك ةلصتم تاريغتم عم سفنلا ءاملع لماعت املكف
 هتلاح وأ هينيع نول وأ صوصفملا سنجك طقف ةعطقتم تاريغتملا ضعب

 . الثم ةيعامتجالا

 تالآلا ترسيو + رصاعملا سفنلا ملع ىف مهم رود ءاصحالل حبصأ دقلو

 تانايبلا ليلحت ةيلمع  نرقلا اذه نم تاينيتسلا ذنم  نيكحابلل ةبماحلا
 ٠ اهريسفتل اديهمت اهفصوو
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 سفنلا ملع ىف ثحبلا قرط ؛ صخلم
 ١ اهريسفتل لح حارتقاو ؛ ةلكشملا ديدحتب ىبيرجتلا جهنملا ادبي '

 ةولحخ ةبرجتلا ءارجاو ) هةجوهوأ ىرفص اما ضركفلاو 0 ضرفلا وه اذهو

 ضرفلا رابتخال ةيسيئر ٠ طبض ىه ىبيرجتلا جهنملا ىف ةيساسآلا ةركفلاو
 ةقيرطب اهيف مكحتلاو ةرهاظلا ىف رثؤت نأ نكمي ىقلا لماوعلا فلتخم
 ىدم ددحيل « ةقستم ةقيرطب برجملا هريكي اهنم ادحاو ادع ام ؛ ةددحم

 ةرهاظلا ىف هريثأت ٠

 ةقباس ةنيعم فورظ كودح ىلع ةدقتعم ىا ةعبات اما :كاريفتللا
 هايتئالاو ليصحتلا برجا اهسبقي ىتلا ةباجتسالا ةداع ىهو « اهيلع

 تاعاس جدع اهلاثمو « اهريثات ىدم فرعيل اهيف مكحتيو اهطبضي برجملا
 ٠ ةرارحلا ةجردو ةءاضالا ةيمكو مونلا

 ىق ىئافلتلا كولسلا ةمارد ةيعيبطلا ةظحالملا قيرط نع نكمي - ٠
 ناكم نم ةلظحالملا ؛ قرسطلا هذصه ىدحاب متن ىهو ٠ ةيعيبطلا هتئيب
 هاجتا تاذ ةآرم وأ ةشاش قيرط نع وأ رواجم ناكم نم ةبقارملا « ثدحلا

 اهقيرط نع سردي ذا ةددعتم تامادختسا ةيعيبطلا ةظحالملل - :
 نيكاربلاو لزالزلاك ثراوكلا نابا كولسلاو « لافطالاو تاناويحلا كولس

 «تاردقلاو مءاكذلا تارابتخاك ةمهم تاودأ رابتخالا ةقيرط لمشت -. 6
 ) ةيصخشل دش ةلباقملاو 0 ميقلاو لويملاو تاهاجتالاو ةيصخشل ل تارابختس 8 ءأو

 8 حسملاو

 تارابتخالاو ةلاصلا خيراتو ةيصخدشلا ةلباقملاو ةظحالملا ىلع دمتعتو
 ٠ ةيسفنلا

 تالسماعم ىه ةيضاير تارشؤم ةيطابترالا ةقيرطلا مدختست ا!

 ٠ اليحتسم

 ٠ ةجيتنلاو ببسلا ةلأسم ثحبل حاصي ,هذلا وه ىبيرجتلا جهنملاو « ةيلعلا ىنعي ال طابترالا - 4
 ٠ ةثيدحلا ةيسفنلا ثوحبلا ىف ةريبك ةيمهأ ءاصحالل - 9
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 ثلافلا لصفلا عجارم

 راد : ةيردنكسالا ٠ سفنلا ملع لوصأ (158*) حجار تزع دمحأ
  2ط 4 فراعملا ١١ ٠

 ٠ ةيصخشلا تارابختسا )١5417( قلابخلا دبع دمحم دمحأ ب
 ٠ ةبعماجلا ةفرعملا راد : ةيردنكبالا

 ملاع : تيوكلا ٠ توملا قلق (1441) قلاخلا دبع دمحم دمحلأ

 . ةفرعملا

 جهانم (9١ا4) مظاك ىريمل دمح؟ « رباج ديمحلا دبع رباج

 ٠ ةيبرعلا ةضهنلا راد : ةرهاقلا ٠ سفنلا ملعو ةيبرتلا ىف ثحبلا

 . سفنلا ملع ىلا لخدملا ف (1487) ىنيردلا زيزعلا دبع نيسح
 ٠ ىبرعلا ركفلا راد : ةرهاقلا

 2« باوطلا ديس : ةعجرت ٠ سفنلا ملع لخدم (او4) فوديفاد

 . بطح. وبأ داؤف : ميدقتو ةعجارم ٠ مازخ بيجن ( رمع دومحم

 ٠ ؟ ط . رشنلل ليهورجكام راد : ةرهاقلا

 فواخملا حسم ٌمئاوقل ةيلماع ةسارد (1547) ميرك ىركش لداع

 (ةروشنم ريغ) ريتسجام ةلاسر ٠ ةيصخشلا داعبأ ضعبب اهتقالعو
 «بادآلا ةيلك ؛ سفنلا ملع مسق ؛ قلاخلا دبع دمحأ : فارشا تحت
 ٠ ةيردنكسالا ةعماج

 ضعبب اهتقالعو ضيحلا ضارعأ ةلمز )١1544( لاينلا دمحأ ةسيام -
 ةلاسر ٠ ةيكاردالاو ةيكرحسفنلا تاريسغتلاو ةيصخشلا تاريغتم

 مسق « قلاخلا دبع دمحأ ؛ فارشا تحت (ةروشنم ريغ) هاروتكد

 ٠ ةيردنكسالا ةعماج « بادآلا ةيلك « سفنلا ملع

 ةعبطملا : ةرهاقلا ٠ حاحصلا راتخم (1504) ىزارلا ركب وبأ دمحم
 . ةيريمألا

 ؛ لوشألا لداع : ةمجرت ٠ سفنلا ملع ىف ةمدقم (19177) جيتيو ن٠
 : ةعجارم ٠ صخشلا زيزعلا دبع « ظفاح ليبن « رافغلا دبع دمحم

 ٠ رشنلل ليهورجكام راد : ةرهاقلا ٠ رافغلا دبع مالسلا دبع

 11, ملكنمممد, ةنلتمممو 2 تليمتل ( 1983 ) ةمملدءانمس 10 8ةز عطاه ل

31, 30, : 8381, 8 6, 
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 طوبا ك هل. ( 1973 ) امكاتتعلمع 05 ةطقتألانقللق هه 5013قع 300 10مم

 لآ طموممعووعم ل0 مدمتطمتإلا لفلم ةقأ (نممهتكمال, 1, 196-00

 لعدلل, ]2مل *ك 3من, 844. .(1976) نفسصامع 5ءطقتأتمع دع ظلت

 رددتسسو : مةسهلزولو 01 ةنع ل110 عدعع5, 5كقعدتععب 194, 859-60,

 الممل هرخا ةثي 8عطاموا ومو ( 1954 ) 8دعتسع لاما مدزنءطم] وهون 2:0

 11مورتن 1101
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 اأ> جحا دجاج 1

 مي سس و

- 

 مب ارلالصفلا
 ىبصعلا زامهجلا

 - ىرشبلا خملا نع ةماع ةركف
 ٠ ىبصعلا زاهجلا ماسقأ

 ٠ ىبصعلا زاهجلا ىف ثحبلا قرط
 . حملا اهل
 :«ةييصعلا ايكاخلا

 ٠ كولسلاو مسجلاو خملا طابترا : ىبصعلا زاهجلا

 ٠ لاعفألاب مايقلاو ةئيبلاب ساسحالا : ىلوآلا خملا ةفيظو
 ٠ ركذتلاو طيطختلاو ريكفتلا : ةيناثلا خملا ةفيظو
 ٠ ةيوضعلاو ةيلاعفنالا انتايح ىف مكحتلا : ةثلاثلا خملا ةفيظو
 ٠ عامصلا ددقلا



 1 ليت تعا ٠ كالاتنش ©؟كددل لدنك



 ىرشبلا خملا نع ةماع ةركف ١

 خملا عقيو ٠ ىلاعتو هناحبس هللا اهقلخ ةزجعم مظعأ ىرشبلا خملا
 دومعلل ايلعلا ةياهنلا ىلع زكتريو )2 ةرشابم ةمجمجلا تحت ا[

 لاطرا ةثالث نزيو « تورف بيرجلا ةرمث مجح ىلا همجح لصيو « ىرقفلا
 75 رادقمب ءاسنلا ىدل هنزو لقنو « امارج ١١0٠ ىلا ١؟٠8 نم وأ ابيرقت

 تاينثلا نم اهل رصح ال تاهاتمب ىطغم « ىدامر هنولو ٠ لاجرلا نع
 ةدعجملا هترشق ىأ حملا ءاحل انطسب اذاو ٠ فيفالتلاو تاجرعتلاو ديعاجتلاو
 - مدقلا) ابيرقت ةعبرم مادقا ةتس ىلاوح ىطغتس اهتحاسم ناف هذه

 . ( مس ٠6

 هدجوأ «ةديدع ايازم هل نآ ذا « ىقارلا وأ ىماسلا وضعلا خملا ىمسيو

 ىأ فالخ كلذو « ةباصالا وأ ىذألا دض ةيوق ةيامح ىف ىلاعتو هئاحبس هللا
 ؛«ةمجمجلا وه ىوق قودنص لخاد عدوم وهف « مسجلا ءاضعأ نم رخآ وضع

 ( تامدصلا ففخي لئاس هطيحي ؛ وخرلا هجيسن ىمحت ةكيمس ماظع همضت
 نم ناسنالا مرح اذاو ٠ ةيئاجف ةمدص ثودصح دنع ةباصالا نم هيمحيو
 ىف بصت ةيئاذغ داوم ىأ نم هبيصن ىلع لصحي وضع لوأ خملا ناف ماعطلا
 ىلكلا نزولا نم لقأ وأ *1 ىلاوح نوكي حملا نأ نم مغرلا ىلعو ٠ مدلا
 مسجلا دمي ىذلا نيجسكالا نم 2١# ىلع لصحي هئاف طسوتملا صخشلل
 ءههسلك

 ىلع اريطخو اريبك اريثأت ركؤي وهو ) ةدقعمو ةددحتم خملا فئالخوو

 ةرايس ثداح ةجيتن خملل فلت ىأ ثدح اذاو ٠ ةيسفنلاو ةيوضعلا انفئاظو

 باصملا تاردق ناف 04 سأرلا ىف ىران قلطب ةباصالا نع جتان حرج. وأ

 كانهف كلذ عمو « اريبك اريغت ريغتت نأ نكمي ةيساسآلا هتيصخشو هكولسو
 نم لك ىف نوصصختملا ىرجأ دقو ٠ اضماغ لاز ام .خملا فئاظو :نم ريثك..

 تاسارد ىجولويزيفلا سفنلا ملعو باصعألا فئاظو ملعو باصعألا ملع
 ؟ ىبصعلا زاهجلا وه حملا له نكلو ٠ وضعلا اذه فئاظو ديدحتل ةضيفتسم

 ٠ ةيلاتلا ةرقفلا عوضوم وه اذه

 ىبصعلا زاهجلا ماسقأ - ؟

 اهضعب طبترم ىبصعلا زاهجلا ءازجأ نأ ىلا ةيادبلا ذنم ةراشالا ردجت
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 ,ماسقا ىلا ىبصعلا زاهجلا ميسقت نكلو « اقيثو الاصتا اعم ةلصتمو ضعبب :
 هذه )4  ١( لكش نيبيو ٠ ةلعافتم ةلماكتم هماسقأ نأ ىسنن الأ بجيف . طسبم لكشب هحيرشتو ءزج لك فئاظو حيضوت ىلا فدهي ةيعرف ماسقأو
 | . مااسقألا

 ىبصعلا زاهجلا

 قرطلا ىبصعلا زاهجلا ىزكرملا ىبصعلا زاهجلا

 ىدارااللا زاهجلا ىندبلا زاهجلا ىكوشلا لبحلا ب

ْ 

 يس اسس ل بسس

 زاهجلا ىواتبمسلا زاهجلا
 ىواتبمسارابلا

 ىبصعلا زاهجلا ماسقأ : ١( -4) لكش

 : ىلي اميف ديدش زاجياب ماسقألا هذه حضونو
 ©اضصل زكوجوسم ةورواعس ( 015 ) ىزك رملا ىبصعلا زاهجلا - أ
 خملا نم تامولعملاو تاراشالا نايرس ةيلمع لعجي امم « ةرمتسم ةروصب ناطبترم ىكوشلا لبحلاو خملاو ٠ لاسرالا زاهج نوكت ىتلا باصعألا ربع مسجلا ءازجا فلتخم ىلا اهلاسرا نكمي تاراشا ردصيؤ « هسفن ءاقلت نم تامولعم جتني مث نمو « اهعم لعافتي وأ اهجلاعي مث « الثم نيعلا ةيكبشك 86معمامم#  لابقتسالا ةزهجأ ربع ةيسحبلا تامولعملا لابقتساب زاهجلا اذه موقيو ٠ ىرقفلا دومعلاب طاحم ىكوشلا لبحلاو ' ةمجمجلاب طاحم خلاف : هيمحي ىمظع بيكرتب طاحم امهنم لكو 2 (1- ؛ لكش رظنا) 5مام21 ©0520  ىكوشلا لبحلاو خم ا ىزكرملا ىبصعلا زاهجلا مضي

 امك « تامولعملا نم ريشك لقن عيطتسي ىكوشلا لبحلاف « امهنيب قورف



 ١ طعااء»جع5 ةسكعنملا لاعفالك ةطيسبلا تاهبنملل تاباجتبسالا ردصي

 بحسك « ريطخ ءىراط ىأ ةهجاومل ادج ةعيرس تاباجتسا نغ ةرابع ىهو

 ءوسغ اهيلع طلس نا نيعلا ةقدح ضابقنا وأ « انخاس امسج- تسمل نا ديلا

 « نيعلا ةيكبشك لابقتسالا ةزهجأ نم لئاسرلا ىقلتيف خملا امأ ٠ ديدش
 هيجوت ىلوتيو 2« لاعقألل ططخيؤ « تارارقلا ذختيو « تامولعملا زهجيو

 تاجاح دس ىلع لمعيو « سفنتلاو ةيومدلا ةرودلاك ةيويحلا فئاظولا

 .٠ ةقاطلا وأ

 ىكوشلا لبحلا ل |( ةيردصلا ةقطنلا

 ةيرجعلا ةقطلملا

 لبحلا ةياهن

 يئاهنلا طيخلا

 ىكوشلا لبجلاو خملا : (؟ 4) لكش

 0 ا 7



 معتمطععول 3لهكمدم 5دواعتد قرطلا ىبصعلا زابجلا - ب

 لبحلاو خملا طبرت ىتلا باصعألا ىلع فرطلا ىبصعلا زاهجلا لمتشي
 نيفحلا زاهجلا ةجسنأ لك نمضتي 1 اذلو ؛ را ءارعا ةيكنب ىكوشلا

 امك ؛« ىزكرملا يق زاهجلا ىلا 2 ةفلتخملا مسجلا ماضعأ نم

 . ءاضعألا هذنه ىلا قزكرملا ىبصعلا نايجلا نم تامولعملا لمحب ةوقي
 مسقيو ٠ (ىرخأ ةزهجأ عم قيسنتلاب) ةيلاعفنالا ةباجتسالاب كلذك صتخيو
 : نيمسق ىلا

 ةددقألع 51تدودم ةرداعس  ىندبلا زابجلا : الوأ

 ىزكرملا يبصعلا زاهجلا طبرت ىتلا باصعألا نم اساسا نوكتيو
 ءادأ نم انئكمت ىتلاو « ةيلكيهلا تالضعلاو 186م05 تالبقتسملاب
 وهف اذلو ٠ ةيجراخلا ةكيبلا عم لماعتنو كرحتن ناك ةيدارالا تاكرحلا
 ٠ ةكرحلاو ساسحالا فئاظوب علطضي

 لقتسملا وأ ىداراذالا يبصعلا زابجلا : ايناث

 مداوصمسلتع 181كوانو 5رواعس (شلاك)

 زاهجلا نيب لئاسرلا لقنت ىقلا باصعألا ىلع زاهجلا اذه ىوتحي
 ةيلضعلا ءاضعاألاو ددغلا ىف مكحتيف « ةيدارااللا تئاضعلاو ىزكرملا ىبصعلا
 ٠ ديكلاو ىلكلاو ءاعمألاو ةدعملاو ةيومدلا ةيعوألاو « بلقلا لثم ةقيقدلا

 : ىدارالا طبضال عضخي الو « ىتاذ ىئاقلت لكشب زاهجلا اذه لمعيو
 دوقولا نم اهتاجاح. دس نمضتو « قيقد لمع ماظن ىف انماسجأ ىقبت ثيحب
 : ىلي امك ناعرف زاهجلا اذهلو ٠ ةئيبلا تابلطتم ريغتل اقبط

 ةرسرتواطءانع ىواتبمسلا عرفلا ١

 ةلصتم ىكوشلا لبحلا راوجب لسالس ةردوص ىف دج.وت فايلأ نم نوكتي

 ةدحوك لدعلا ىلا عرفلا اذه ليميو ٠ ءاشحألاو ةيلخادلا ماضعالا فلتخمب
 ىف وا « ةراثتسا ةلاح ىف مسجلا نوكي امدنع وأ ؛ طاشنلل مسجلا ةئيهتل
 ةرايسلا ىف «نيزنبلا ةساود» لمع لمعي وهو ٠ ءىراوطلا تالاح

 مويومرسرجةاطعاتع ىواتبمسارابلا عرفلا - "؟

 وا زجعلا ةقطنم ىف ىهتنتو قنعلا ةقطنم نم أدبت فايلأ ىلع ىوتحي
 ؛ىبسن نوكس ةلاح. ىف مسجلا نوكي امدنع لمعيو « ىرقفلا دومعلا ةياهن ىف
 نوكسلا ةلاح ةداعتسا ىلع هدعاسي مث نمو 4 مسجلا ةقاط ظفح. ىلا ليميو

 من 1ك سس



 2 «لمارفلا ةساود» لمع لمعي وهو٠ةراثتسالا وأ طاشنلا بقع نازتالا وأ

 0 ةرايسلا

 ىواتبمسارابلاو ىواتبمسلا ناعرفلا اهب موقي ىتلا فئاظولا ضعبو
 لمعي نيح ىلع « بلقلا تاقد عارسا ىلع لوآلا لمعي الثمف « ةضراعتم
 اعم المعي نأ بلطتت ىرخآلا فئاظولا ضعب نكلو ٠ اهئاطبا ىلع ىناثلا
 ةراثتسا بلطتي الثم ركذلل ىسنجلا طاشنلاف « عباتت ىف وأ هتاذ تقولا ىف

 نم ىواتبمسلا زاهجلا ةراكتساو باصتنالا لجأ نم ىواتبمسارابلا زاهجلا
 ٠ فذقلا لجأ

 ىبصعلا زاهجلا ق ثحبلا قرط
 انف نفرض 6 ىيفملا ناوعلا ترسم لأ مكمن قران ل كاف

 + ىلي امك عيرا قرطلا ةذهو + ناتنألا كولش قا حلا رود نائبل باسعألا
 « هكولس ىلع كلذ ريثأت نايبو ؛ ناويحلا خم نم ءزج لاصئتسا ( 1

 ٠ اهب باصي ىتلا ضارعألل قيقدلا فصولاو

 ناسئالا دنع سأرلا تاباصاو تامدصلاو خملا ماروأ رثأ صحف ( ب

 امك خملا ةجسنأ نم ةنيعم قطانم انايحأ ىذؤت ىتلا ىهو « كولسلا ىلع

 ثدحتسم ريغ ىعيبط لكشب صوحفلا هذه مكتو ٠ ديدشلا عرصلا ةلاح ىف

 ٠ ىرخأ ةقيرط ةيأب وأ ايحارج

 11ءءامةعمععمطقأ هند ( 81856 ) خملل ىبرهكلا طاشنلا ليجست ( ج

 (ةفيعض ةيبرهك تاراشا دلوتت ةديدعلا هفئاظوب ىبصعلا زاهجلا ماسيق ءانثأ

 طاشنلا اذه ليجست نكمأ دقلو 4 ايح خملا ماد ام دوجروم طاشنلا اذه لثمو

 هذه طاقتلال خملا قطانم فلثتخم ىلع ةيبرهك باطقا عضو قيرط نع

 اهسيقيو اهربكيل خملل ىبرهكلا مسرلا زاهجب ىلا اهلاسراو ©« تاراشالا

 ٠ ("- ؛ لكش رظنا) لاح ىلا لاح

 رايت ريرمت قيرط نع كلذو : ايئايميك وأ ايبرهك خملا ةراثا ( د
 عم « خلاب ةصاخ ءازجأ ىف ةنيكم ةيئايميك داوم عضو وأ فيفخ ىبرهك
 ٠ كولسلا ىلع كلذ رثأ صحف

 ٠ قرطلا هذه نم ةقيرط لكل ةصاخ دودحوو ةئيعم تالكشم كانهو

 دل ا" ا



 لاي تهكم

 بيعرإب نيمؤساب ير طي هال امو /اطيملدمو بر دلل ادور ال جلل / ١

 1 7 ل ا ا 0 لا 3 نالوا 1 )2(

 ضلال رمهمسحلالا ل نبأ لا أرسم 5 23 55
 ايما 0 2 ا

 تالاح سمخ ىف ٌحملل ىبرهكلا مسرلا تاجومل جذامن : (" - 4) لكش

 ةسشلتخم 1

 ماسسملا ماكل ب 4

 نم ةلتك دجن (4  ؛ لكش رظنا) ىلعأ نم خملا ىلا رظنن امدنع

 نع ةيسيئر ةيلوئسم الوكسم حملا نم ءزجلا اذه دعيو « ةيدامرلا ةجسنألا

 ةيقب نع ءاكذ رثكأ ناسنالا لعجت ىتلا ةطشناآلل طيلطختلاو ريكفنلاو ركذتلا

 حملا ءاصل ءزجلا اذه ىمسيو ٠ الثم تاناويحلاك ىرخألا ةيحلا تانئاكلا
 نمو ٠ (يحدامسلا ءزسجلا وأ ةرشقلا وه ءاحللا) 0م هادرقل 0هعع
 عاونأ رئاس ىبلا ةئراقماب ناسنالا ىدل ةياغلل ريبك ءاحللا مجه. نأ ظحللملا

 خملا ءاسحا ثلث وه (4  ؛) لكش ىف هارث ام لكو ٠ ىرخالا تائاويحلا

 ' هيف ةنماكلا ةريثكلا تادعجتلاو تايحلا ىف هتيقب ىشلختو 4 طقف ىمدألا

 عبقيو ٠ خملا ءازجا لك ولعي ىذلاو ؛ هثم ىحطسلا ءزجلا وه خملا ءاحلو
 ىف ةرثؤمو ةماخ راودأب موقت ىتلا ىرخآلا ءازجآلا نم ددع حملا تحل
 ىلوألا روصملا ىف ترهظ ىتلا تاناويحلا ضعب كراشن نحنف « ائكولس
 فئاظو ىلع ةظفاحملاو ائرعاشمو انفطداوع اهنم دلوتت ىتلا ءازجألا هذه ىف
 ٠ ةيساسألا انثايح

 ربكأ تن اطوال بما مدقمو ) ىرشبلا خيملا حيطس وه نذأ ءاحللا

 نيبي امكو « ىرخآلا خلا ءازجأ لك ةمق ىلع عقيو ؛ هيف درفم بيكرت
 ىفصن ىلا فصتنلا نم ناشي خلا مدقمو ءاحدلا ناف (؛ . 4) لكش

 مدقم نوسكيو ٠ نيخم انل ناف مث نمو ( رسيأو نميأ 11 ةسصننوان ةنغ ةرك

 نيب صاخ. عضو اذ انئالعجي ياذللاو ؛ ناسنالا خم نم ةؤاحلو خملا



 ؛ خملا ىف ةيساسألا ةدحولا ىه ةيبصعلا ةيلخلا نا ثيحو ٠ تانئاكلا

 0 امنؤ مدع
 ل ىلي اميف اهل ضرعن

 خملا يف ةيبصعلا ايالخلا عاونأ ١

 « خملا ىف ةجسنألا نم ابيرقت (مارج. وليك ١ر4 ) لاطرأ ةثالث كانه

 فلا - نويلبلا) ةلصفنم 3!هدمهد6 ةيبصع ةيلخ نويلب ةرشع وحن نوكت

 لكو ٠ ادج ةدقعم ةقيرطب ضعبب اهضعب ايالخلا هذه لصتتو « (نويلم
 ةيبصعلا ايالخلا فالآ نم لئاسر لبقتست نأ نكمي ايالخلا هذه نم ةلذ

 مث « ةفلتخم قرطب رماوألا زيهجتو لئاسرلا هذه قيسنتب موقتف« ىرخآلا

 هدعلاو ٠ ةيبصعلا ايالخلا نم ىرخأ فالآ ربع ةصاخلا اهلئاس 1 لست

 ٠ لايخلا قوفي أدج- ريبك ددع ةنكمملا تالاصتالاو يلامكما

 م

 1 ليتل تعا كالا نش ©كددأ ! ار نتأ



 كانه نكلو « امامت لكشلا ىف ناتهباشتم ناتيبصع ناتيلخ دجوت الو
 ربكأ وهو « عون ةثامسمخو ةئام نيب حوارتت ةيبصعلا ايالخلا نم اعاونأ
 الثم دبكلاف ؛ ىرخآلا مسجلا ءاضعأ ىف دجوي ام ىلا ةئراقملاب ايالخلل عونت
 ٠ ايالخلا نم نيفلتخم نيعون نم رثكأ هيف سيل

 كلذ عمو « لئاسرلا لقن ىه ةيبصعلا ايالخلا مظعمل ةيساسآلا ةفيظولاو
 ضعب حملا ىف نأ كلذ لاشم « ةفلتخم فئالظوب موقت ىرخأ ايالخ كانهف
 , ؛مدلا رايت ىف تاريغتلا ظحالت « سحشل ءاضعأ لمعت ىتلا ةيبصعلا ايالخلا
 ايالخ نوكت نيح ىلع « ءاملا وأ ماعطلا ىلا مسجلا جاتحسي ىتم ددحتو
 قىرخأ ايالخو 04 ةيلخادلا مسجلا ةرارح ةجرد ىف تاريغتلل ةساسح ىرخأ

 ةينانوي ةملك ىهو) 110200265 تانومرهلاب فرعت ةيئايميك داوم زرفت
 ٠ ىمسجلا طاشنلا نم ةفلتخم عاونأ ىلع رئثؤت ىتلاو (تاطشنملا ىنعت

 هفئاظوب مايقلل خملا ةليسو ةيبصعلا ايالخلا - ب
 لئاسرلل رمتسم لدابت لالخ. نم هفئاظو نم ديدع ذيفنتب خملا موقي

 زاسهجلا ةسيقب نم امضيأ ردصت ىثلاو « تارمملا نييالب ربع قلطنت ىتلا
 1سمانله» ةعفد وأ ىبصع لايس لكش لئاسرلا كلت ذخاتو ٠ هيلاو ىبصعلا
 :ةيبصعلا ايالخلا نع تاعفدلا هذه ردصتو ٠ ةريغصلا ةيبرهكلا ةنحشلا هبشت
 لك ىف ةيساسألا تادحولا وأ ؛ خملل ءانبلا راجحأ اهنأب اقح تهبش ىتلاو
 :ةايحلا ةرتف دادتما لالخ. طاشنب لمعلا يف رمتستو « ةليوط ةرتفب صخشلا دلوم لبق اهلئاسر لاسرا ىف ةيبصعلا ايالخلا ادبتو ٠ ىبصعلا زاهجلا
 ناف ؛ اهتاذ ةظمللا ىف اهتاعفد خملا ىف ةيبصع ةيلخ لك تقلطأ اذاو
 ويدار ليغشتل داكلاب ايفاك نوكي ءابرهكلا نم جتانلا ىلكلا رادقملا
 ٠ ريغص روتسزنارت

 لبقتسمو لسرم ةيبصعلا ةيلخلا - ج
 نيبو اهنيب ةريثك تافالتخا نع فشكت ةيبصعلا ايالخلا نأ نم مغرلاب

 )4  0( ٠ لكش ىف دراولا مسرلا ماع هجوب لئامت اهناف « اهضعب
 <©ملا طهنإت ةيلخلا مسج امهنيبو « ىرخألا ةياهنلا وأ فرطلا ىلا ةيبصعلا ةيلخلا ةفيل ربع لقتنت ىتلاو « ةيبصعلا تاعفدلا اهنع ردصت « ةبسانم ةقيرطب تاريجشلا هبنت امدنعف ؛« تالبقتسملا ىه 5 تاريجشلاو
 مسج. موقيو ٠ لوألا ماقمللا ىف ةيبضغلا ةيلخلا ىلا ةيلخلا ومن ىف ببستت ىتلا تاسنيجلاو تاموسوموركلا ىلع لمتشت روحم وأ ةاون اهلو (808)
 ءاذغلا لوحيو « (ءائبلاو مدهلا) 1/امطهانع» ضيألا ةيلمعب ةيلخلا

 ل ا



 حطسلا ناف كلذ نع الضفو « ةقاط ىلا مدلا ىرجم قيرط نع مداقلا
 تالبقتسم عضاومب (طقنم) طقنلا هبشي امب ىطغم ةيلخلا مسجل ىجراخلا
 تامفدلا رادصاو تاريجشلا لثم هيبنتلل بيجتست نأ اهنكمي « ةديدع

 تاياهن ىلا 408 روصملل ةيبصعلا ةفيللا لالخ لقتنت ىتلا ةيبصعلا
 ٠ ةيبصعلا ةيلخلا تالاسرا لثمت ىتلا عورفلا

 ةيلخلا مسج 58

 1 دل در حج
 أ بلم ص 4+ 777/7

 ١ هم 5000 7 - ١

 0 هد ممر 0 7

 7 ثقعلا جك

 ةيبصع ةيلخل جذومن (0 - ؛) لكش

 ' ةيبلاغ ىف روحملا لوح 34رعانم ةطعهنط نيليملا نم فالغ دجويو

 ؛ نوسللا ضيبأ جيسن نع ةرابع وهو « اهلك سيل نكلو ةيبصملا ايالخلا

 تاصفدلا لقن ةعرس ةدايز ىلع دعاست « نوهدلا نم ةقبطب ىطغم

 كل عطاقتلا طقن وأ دقعلا قيرط نع اريثك لقنلا نسدتيو « ةيبصعلا

 ؛ ةيوقتلل ةريغص تاطحم اهناك لمعت « روحملا لوط ىلع ةقيض طقن ىهو
 ىتلأ ىهو « ةيئاهنلا عورفلا ىلا اهعفدو ةيبصعلا ةعفدلا ثح ىلع دعاست

 ٠ ةيبصعلا ةيلخلا ةلاسر ملستت

 مظعمو « تالضعلا وأ ددغلا ىف تاياهن اهل ةيبصعلا ايالخلا ضعبو'

 ايالخب اهطبرت تاياهن اهل خملا ىف دجوت ىتلا كلت ةصاخيو ةيبصعلا ايالخلا
 ةيبصع ايالخ ىلا اهلالخ نم لئاسرلا لقنو لاصتالا اهتفيظو ىرخأ ةيبصع

 + قود دكا

 تدلاسرملاو تالصوملا : ىرخأب ةيبصع ةيلخ لاصتا ةيفيك بد

 ,ىتلا ةيبصعلا ةيلخلا لوط ربع لقتنت نأ ةيبصعلا تاعفدلل نكمي
 ؛ روحملا عورف ةياهن ىلا لابقتسالا نكامأ وأ تاريجشلا نم « اهتردصا

قتنالا اهنكمي الو ففوتت كلانهو
 - كلذ عم  اهنكلو 2 كلذ نم دعبأ لا

 ٠ اهيلا اهتلاسر ميلستب ىرخل ةيبصع ايالخ ىلع ريثأتلا عيطتست

 مس ؤ5/



 : ةيلخلا مسج وأ ةريجشلا
 ةيناثلا ةيبصعلا ةيلخلا ىف لابقتسالا عضوم

 ةزقمدعو تالصوملا : ةيبصعلا ايالخلا ءاقل : (1 )4  لكش

 «(35 14 لكش) لصوملا وأ ىبيصعلا كبتشملا وه ةلاسرلا لاقتنا حاتفمو

 ةيلخ تاريجشو ةيبصع ةيلخل لسرم عرف ةياهن نيب لاصتالا ةطقن وهو
 0 ةفاسم ىه امهنيب ةلصافلا ةفاسملاو ٠ ىرخأ ةلبقتسم ةيبصع

 ٠ (مس ؟ره؛ < ةصوبلا) ةصوبلا نم نويلم ىلع دحاوب ردقت
 ةيلخلل نكمي (ابيرقت ناتيبصعلا ناتيلخلا سمالتت ثيح) ىبصعلا لصوملا
 ةنحشلا نوكت اتايحأو 0 ةديدع قرطب ةيناثلا ىلع رث وت وت نأ ىلواآلا

 ؛ ريثأت ثادحال اهتاذ دح. ىف ةيفاك ىبصعلا لصوملا ىلإ لمعت ىتلا ةيبرهكلا

 ىتلا تالاسرالا ىوتحت ذا « ايئايميك نوكي ةداعلا ىف لعفلا ناف كلذ عمو

 تالسرملا ىمست ةيئايميكلا داوملا نم ةريغص تايمك ىلع روحملا اهلسري

 تايمك ناف ةييصعلا ةيلخلا هيبنت دنعو . 12!هدءهاةدعهصنا#ن5 ةيبصعلا

 ربع ةيئايميكلا داوملا هذه ضيفت امدنعو « لصوملا دنع زرفت داوملا هذه نم

 ىلع رشؤت اهناف نيتيبصع نيتيلخ نيب لصفت ىتلاو ادج ةليئضلا ةفاسملا
 ةربكم ةيفارغوتوف ةروص ١(  ؛) لكش نيبيو ٠ ةيئاثلا ةيبصعلا ةيلخلا

 ا ٠ لئاسرلا لقن أ مهم رودب موقت ىتل كلا ةيبصعلا ةيلخلا ءازجأل ةرم ٠

 سوؤرلا دنع عقت ىتلاو « ةيبصعلا تالموملا ىه ةخفتنملا ءازجالاو

 ٠ رواحملا عورفل ةريخآلا

 « ةيلخلا مسج ةطاسوب ىلوأآلا ةيلخلا ىف ةيبصعلا تالسرملا زرفتو
 المونما6 2 ةلصيوح ىلا مث ةيبصعلا ةفيللا لوط ىلع لفسأ ىلا لقنتو
 ٠ اهؤاعدتسا متي نا ىلا تالصيوحلا ف نزخت ثيح. « ىبصعلا لصوملا
 لصوملا ةدقع ىلا لصت ىتلا ةيبصعلا ةعفدلا ناف ةيلخلا هبنت امدنعو
 مث « اهب ةنزتخملا ةلسرملا ةيئايميكلا داوملا تالصيوحلا قلطت نأ ىف ببستت

 د ل ل



 رثؤتو « لصوملا ©1601 قعث ربع ضيفتو « ةيبصعلا تالسرملا هذه ررفت

 اهنأ ىلع ةلسرملا داوملا هذه صعب لمعتو ٠ ةيناثلا ةيبصعلا ةيلخلا ىف

 نكلو ٠ اهب ةصاخلا ةيبصعلا ةعفدلا قالطال ةيناثلا ةيلخلا ثحتو « تاهبنم

 فقوتت ناب ةيناثلا ةيلخلل اهتاميلعت ردصتف « كلذ سكعب موقت ىرخل ايالخ
 ةيصعلا) ةيلختلا طاتقت ىلكت انينأ قا" 'اظيوم اهقضوم لدعت ذأ +: لعفلا نع
 ٠ ةيئاسخلا

 دقعل ىعيبطلا مجحلا نع ةرم ٠ ةربكم ةروص : (14-7) لكش

 هزدقمأتع آ[همان5و ةيبصعلا تالصوملا

 ءىش ال وأ لكلا نوناق ؟ اهتفيلفوب ةيبصعلا ةيلخلا موقت فيك - ه

 لالش ردتو ؛ ادج ةريخص ةيبرهك ةنحش نم ةيبصعلا ةعفدلا نوكتت

 رمت ىتنأ ةيبرهكلا ةرارشلاب كلذ ةنراقم نكميو « ةيبصعلا ةفيللا لوط
 ؛ ةيبصعلا ةيلخلا ىف لاعتشا ثدحي الف كلذ عمو « ءىيضم ليتف لالخ
 ةفيللا لخاد نم ةيئايميك تائيزحا ندب قوس بن مصق  تدحي ام ناو

 ةعفدلا تماد امو ٠ اهنيب ةيبريك تانحش دلوتو « اهجرراخو ةيبصعلا
 ربع لفسأ ىلا ةيبرهكلا .تانحشلا رورمب رييغتلا اذه تثدحأ دق ةيبصعلا

 ب ا؟ةا

 1 ليتل تعا كالا نش ©كددأ ! ار نتأ



 نوكتو « ةيوسلا اهتلاح ىلا اعيرس دوعت ةيبصعلا ةيلخلا ناف « ةفيللا لوط
 0 ىرخأ ةعفد رادصال ةدعتسم

 وأ لكلا» أدبمب ىمسي ام ساسأ ىلع  ةداع  ةيبصعلا ةيلخلا لمعتو

 ةيبصع تاعفد اهنع ردص اذا هنأ كلذ ىلعيو ٠ ملا هر همدغ «ءىث ال

 وستلا ىف ةيجولويزيفلا اهتلاح هب حمست امل اعبت ةوق لكب اهردصت اهئاف

 ىتلا لئاسرلا ةطاسوب ةدقعم قرطب ريغتت نأ نكمي ىتلاو) ةظحللاو
 ةوقلا تاذ تاهبنملا لك ردصتو ٠ (ىرخألا ةيبصعلا ايالخلا نم اهلبقتست
 ةيبصعلا ةيلخلا عيطتست ثست ىتلا اهتاذ ةوقلاب تاعفدلا نم هسفن عونلا ةيفاكلا

 ٠ ةظحللا هذه ىف اهردصت نأ

 ةداعتسال ةرتف ىلا جاتحت اهناف لئاسرلا ةيبصعلا ةيلخلا ردصت نأ دعبو
 ثاذ' هذه .طاسقنلا ةداعتسا ةزكفو:« :ىرخأ تاعفذ رادهأ لبق ابطاق
 ىلع ةردق.ىأ ةيبصعلا ةيلخلل نوكي ال ىلوألا ةلحرملا لالخ ىف : نيتلحرم
 ةرداق ريغ ةيبصعلا ةيلخلا لازت ام ةيئاثلا ةلحرملا لالخو ٠ اقلطم ةباجتسالا
 نأ نكمي اهنكلو « راثت اهلعجت نأ نكمي ىتلا تاهبنملا لكل ةباجتسالا ىلع
 ةرتف لولد فلتختو ٠ ةيافكلا هيف امب ةيوق تاهبنملا تناك اذا بيجتست
 بشن ةينصحلا ايالخلا ضعيف < قرخا ىلإ ةسيلخت نم طاقنلا ةدامتما
 ىلع « ةيئاثلا ىف طقف تارملا نم اليلق اددع راثت نأ نكميو « ءطبب هطاشن
 ىف ةرم فلا راثتست اهنأ ىتح. ةعرسب هطاشن ديعتسي رخآلا اهضعب نأ نيح
 ٠ كاذو اذه نيب ةيبصعلا ايالخلا مظعم نكلو . ةيفاك ةجردب هبنت امدنع ةيناثلا

 رعاشمو ناعم ىلا تانحشلا ليوحت - و
 ىرجي ىذلا ىساسألا طاشنلا ءابريكلا نم ادج ةريغصلا تانحشلا لثمت

 ٠ ىرخدألا تاناويحلا ىف كلذكو ىرشبلا سنجلا ىف ىبصعلا زاهجلا لخاد
 ةدحولاو « ةيبصعلا تاعفدلا نم طقف ادحاو اعون جتنت ةيبصع ةيلخ. لكو
 ؛ ةبيثرلا ثانحشلا هذهو ٠ 800م ةنحشلا ىه اهيف ةريغتملا ريغ ىرغصلا
 انربخت اهنا « ىئاسنالا ىعولاو ةفرعملا تازجعم لك لمع ءارو « خملا لالخ اهب لقتنت ىتلا ةقيرطلاو « اهذختت ىتلا طامنآلاو « هب ردصت ىذلا لدعملاب
 هجوتو « ملعتنو ركفن فيك انملعت « انئاذآ عمست اذامو « اننووع ىرت اذام
 قسانتم لكشب اهفئاظوب مايقلا ىل؛ ةيلخادلا انءاضعأو انددغو انتالضع
 ٠ ةيقيسوم ةلآ ىلع ةبعللا وأ ةرايسلا ةدايقك « ةقدلا ىف هانتم

 اهتاعفد لاقتنا دنع ىرخأ ةيبصع ايالخ زرفت ىرخأأ ةيحان نمو

 هده آو



 ؛ ةلسرملا وأ ةلقانلا ةيبصعلا ةيئايمبكل دود نم ةفلتحم ىونأ هينصعلا
 داوملا هذه نم ريثكو ٠ نآلا ىنح ةفورعم قدم هسين , عاونا هعسبن كانه و

 تازارفالا ةدهو ٠ ديازت ىف بحص' ىنل همئاقلل ممصيالا دولا ولرصل ف

 : خملا نم ةفلتخم قطانم ف اهل رصح ال ىنن بصعت تالصول ل ةقفدتد

 برعاشم ىف رثؤب نأ نكن

 خملاب صاخلا ىئايميكلا عنصملا - ر
 زارفا ىلع ملا ايالخا ضعب ةردق  طقف تاودس عصب ددم - بهشتكا

سلا نع انتامولعم روطنت ىلا كلذ ىدؤي اميرو 0 تانومرهلا
 اروطت كول

 نم اهريثأت ىف ىوقأ نوكت نأ نكمي داوملا هذه نأ فيك نيبيو « الئاه

 اهل ىتلأ ةيخملا ءازجألا ىلع رثؤت داوملا هذه نأ ودبيو ٠ ةعنصملا ةيودألا
 ٠ ةيجازملا ةلاحلاو لاعفنالاو ملألاب ةقالع

 ظه0و:مطنمع نيفرودنا ىمست ةيخملا تايواميكلا نم ةعومجم كانهو

 نيثحابلا ضعب نيب دقو ٠ (ملآلا لتاق وه نيفروملاو « نيفروملا تاهيبش ىأ)
 نسحت ىلا ىدؤت نأ نكمي نيفرودنالا نم جرختست ىتلا داوملاب جالعلا نأ

 ضرم وهو 5 هتنممط76ه18 ماصفلا نم نوئاعي نيذلا ىف رملا نذعي

 ىرخأ داوم  نيفرودنالا ىلا ةفاضالاب  خملا ايالخ ضعب زرفتو ؛« ىلقع

 ىذلا كولسلا ىلع رثؤملاو ىوقلا اهريثأت رهظي ىتلاو « تانومرهلا هبشت

 نم حبصأ دقف كلذ نم رثكأو « ةركاذلاو ىلضعلا طاشنلاو نامدالاب لصتي

 نأ لمتحملا نمو « اعيرس اهفاشتكاو ةيخملا تايواميكلا ىلا فرعتلا نكمملا

 ٠ ديزي وأ عون ىتئام ىلا ام اموي اهددع لصي

 ريقاقعلاو ةيلقعلا ضارمألاو ةيدصعلا تالسرملا ب ج

 ىلع ركؤيو ةيبصعلا تالسرملا ةيدك ىلع رثؤي نأ نكمي ءىش ىأ نا

 ٠ انرعاشمو انريكفت ىلع اضيأ ريبك ريشات هن ىوكي ام ابلاع ٠ حملا ايالح

 ريغ تاريغتلا ىلع دمتعت ةيلقعلا ضارمال سم ةربثك ىاودا نا ودبيو

 ضارعألا ضعب جلاعن نأ الثم نكمب نمف . حمل ءا.ميك ىف ةيعيصلا

 ىتلا ةيودآلا ةطاسوب ماصفلاب ىمسن ىلفعت صرب ق ةييرعلا هيصرل

 ٠ اهطاشنو هيبصعل تالسرمل هبمك نم ريعت

ي  رجعملا هاوتسم ىل طيسلا هلدعم نم تاكثتكالاب روعشل ن
 ىثمت

 نيلانيردأ رونلا ىهو خملا ىف هنسصمقلا تالمرمل دحأل صقحنل قوتدسم عم

 : رظكلا اتدغ هررفت ىوف نومره هسفد تفون ىف وهو) الع لا

 ا نش



 نيلاميردأ رونلا نم ةصفحمل تايودسمللا هذه نأ رهظ دقو ٠ (ةيولكلا قوف

 ناكأ ءاوم « رمنسمو فيدع طغض تحت ناسنالا عقو اذا زرفت نأ نكمي
 حاجنب هجالع نكمي باكتكالاب روعشلا ناف 'ذلو ٠ ايلاعفنا مأ ايوضع اطغض
 ديزتو « حملا ىف نيلانيردا رونلا ىوتسم عفرت ىتلا ةيودآلا ةطاسوب ابلاغ
 ٠ ةيبصعلا تالصوملا دنع هتيلعاف نم

 تايوتسملا بحاصي هتاجرد فلتخمب قلقلاب روعشلا نأ ودبي امك
 ةيئايمبكلا ذاولا: حبو © ةيبهعلا كداسرملا عاونأ نم عوق ىأ نم ةصففنالا
 ليلد كانهو ٠ ءودهلاب ساسخا ىلا ىدؤت ذا « سكاعم ريثات اهل خلا ىف
 بذاج ىف  ءىدهملا هريثأت ققحي 1/هائ05 مويلافلا لثم اراقع نأ ىلع

 ٠ اهتيمكو ةيويحلا داوملا هذه نم ةدام طاشن ةدايز قيرط نع  هنم

 نم) ةيسفن راثآ تاذ ريقاقع اهنأ ىلع مدختست ىتلا داوملا لك نا
 اهلعفل ةجيتن لقعلا ريفت ىتلا اهتاريثأت سرامت (نيوريهلا ىلا شيشدلا
 ةجردب نكلو  اهتاذ ةقيرطلابو « ملا ىف ةيوضعلا ةيئايميكلا داوملا ىلع
 ىثلا صارقألا رثؤت امك ةوهقلا ىف نيفاكلاو نيتوكينلاو لوحكلا رثؤي  لقأ
 اهاتفم ةيبصعلا تالسرملا دعت اذكهو ٠ (مونلا ةلق) قرألا جالعل مدختست
 ٠ اهرييغت تالواحمو ةيصخشلا بئاوجلا نم ريثكل

 كولسلاو مضنلاو خلا طمابترا ::نيضعلا قاهجلا د ©
 نيبو اهنيب اطابترا كانه نال انكولس ىلع ةيخملا ةيبصعلا ايالخلا رثؤت

 )م مسجلا ءازجأ فلتخم لالخ طباورلا هذه دتمتو م ىرخاألا مسجلا ءازجنأ

 لحبترت ىتلاو عاونألا فلتخم نم ةيدصع ايالخ نم طباورلا ةذه نوكتتو

 فايلا طبترتو « رهنلا نوكت ىتلا دفاورلا ىبصعلا زاهجلا هبشيو ٠ خلاب
 مسجلا ءازجأ لك ىف ضعب عم اهضعب ةيدرفلا ةيبصعلا ايالخلا ع5
 ننالان# مزح ىلع قلطي ىذلا مسالا وهو ؛ ىرغص اباصعا نوكتل
 ةنوكم ضعب عم اهضعب ىرغصلا باصعألا لصتتو ٠ ةيبصعلا ايالخلل فايلألا
 ىبصعلا زاهجلاب ةلصتم اريثك ربكا اباصعأ ةياهنلا ىف حبصتو ؛ ربكا اباصعأ

 ؛« سأرلل رسيألاو نميألا نيبناجلا ىلا بهذت حومتوأ معلمو ةيغامدلا
 باصعألا نم اجوز نيئالثو ادحاو كانه نأ امك ٠ خملاب ةرشابم طبترتو
 .. (4 4 لكش رظنا) ىرقفلا دومعلا ماظع نيب ةعقاولا تاغارفلا ىف ىكوشلا لبحلاب طبترت ىتلا ةريبكلا

 (4 - 4) لكش ىف ةئيبملا فرطلا ىبصعلا زاهجلل ةيبصعلا ايالخلا دتمتو
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 ايالخلا لك طبترتو ٠.٠ نينذآلاو نينيعلاو نيمدقلاو عباصألا فارطأ ىتح

 « ىزكرملا ىبصعلا زاهجلاب ةياهنلا ىف فرطلا ىبصعلا زاهجلل ةيبصعلا
 (كيمس كلس) لباكلا نم عون وهو « ىكوشلا لبحلا ريخألا تانوكم دحاو
 ىزكرملا ىبصعلا زاهجلا هبشيو ٠ هتاذ خملاو « حملا ىلا لصوملا ىسيئرلا

 ىبصعلا زاهجلا هبشي نيح- ىلع « مخضلا تانوفيلتلا لارتنس - ابيرقت
 ٠ هنمو ىزكرملا لارتنسلا ىلا لئاسرلا لمحت ىتلا كالسألا فرطلا

 لآ
 ,ناسنالا ىدل ىبصعلا زاهجلا : (14-8) لكش

 سا



 ايالخلا هذه ضعبف « عونلاو لوطلا ىف ةيبصعلا ايالخلا فلتختو
 ,(مس ؟رد6 - ةصوبلا) ةصوبلا نم ريغص رسك هلوط  خملا ىف ةصاخبو -
 ىتلا ةيبصعلا ايالخلاف ؛ رتم ىلاوح ىلا لصي ىتح اهضعب لوطي نيح ىلع
 ىلفسلا ءزجلا نم دتمملا قيرطلا لك ربعت كمدق عباصا كيرحت نم كنكمت
 . مدقلا عبصا تالضع ىتح (ىرقفلا دومعلا لفسأ) ىكوشلا لبحلل

 ةيبصعلا ايالخلا عاونأ

 ةيبصعلا ايالخلا ىهو ثقات“ ذ ةدروملا ةيبصعلا ايالخلا |

 , نيعلا) سحلا ءاضعأ نم لئاسرلا لمحت « قرطلا ىبصعلا زاهجلل
 ىلا لئاسرلا هذه مجرتت ثيح « ىزكرملا ىبصعلا زاهجلا ىلا ٠.١( نذألا
 ٠ مشلاو قوذتلاو سمللاو رصبلاو عمسلا ىف انتاربخ

 لئاسرلا لمحت ىتلا ىهو 814060: : ةردصملا ةيبصعلا ايالخلا - ب
 ناب تالضعلا رماتو ؛ زاهجلا اذه جراخ ىلا ىزكرملا ىبصعلا زاهجلا نم
 : هددغو مسجلا ءاضعأ طاشن هجروت وأ ضبقنت

 ايذاخلا نيب لصت ىهو ©هدمهعمو : ةطبارلا ةيبصعلا ايالخلا - ج
 . ىرخآألا ةيبصعلا ايالخلاو لئاسرلا لمحت ىتلا ةيبصعلا

 : ىلوألا خملا ةفيلغو -

 لاعفالاب مايقلاو ةئيبلاب ساسحالا
 دادعاو ؛ ىجرراخلا ملاعلا نم تامؤلعم ىلع لوصحلا ىلع ائئردق نا

 ٠ خملل ةدقعملا ةفيظولا ىلع دمتعي كلذ لك « بسانملا رارقلا ذاختاو « اهزيهجتو تامولعملا هذه

 هريسفتو ةطيحملا ةئيبلا ف ىرجي ام لابقتسا - أ
 ١.(, رصبلا « عمسلا) سحلا ءاضعأ نم ةيسحلا لئاسرلا لبقتست ةصصختم قطانم هيف ءاحللاو ٠ ةددعتملا خملا تارمم قيرط نع كلذو « خملا ءامل ىلا ةياهنلا ىف سحلا ءاضعأ قيرط نع انيتات ىتلا تامولعملا لك لقتنت

 ؟ ىنعت اذامو ) مهم لئاسرلا ةذه ىأ ملا ررقيو )م رسفتو ةصصختملا قطانملا ١ هذه ىف لئاسرلا للحتو ٠ (4  ؛ لكش رظنا) سارلاو عارذلاو ذخفلاو ناسللاو مدقلا نم ةيمسجلا تاساسحالا نم لكاسرلا لابقتسال ةقطنم نع الضف اذه
 ىلا اهزيهجتو ةيسحلا تامولعملا ليجست ىف خملا ءاحل ةيمهأ حضتتو

 مل 4"1#-



 كلذ لاثم « ملا نم ءازجآألا هذهل رارضأ ىأ ثودح ةلاح ىف « تايلمع

 ءزجلا ةباصا دعب ىمعلا نم ةتوافتم تاجرد نم ىناعي نأ نكمي صخش
 نأ نم مغرلاب « (غامدلا ةرخؤم ىف ىوفقلا صفلا) راصبالا نع لوكسملا

 ٠ امامت ةميلس لظت اهباصعأو اهتالضعو نيعلا

 ةصاخلا اهفئاظوو خملا ءاحل قطانم ضعب : ( ؛) لكش

 ؟ انمسج تاكرح ادبت نيأ نم ل ب

 لعفلاب موقن نأ ابلاغ ةيسحلا انئاضعأ نم ةدراولا لئاسرلا انم بلطتت

 مدقلا نم مسجلا تاكرح ىف مكحتلل صصختم ءزج هيف ءاحللاو « بسانملا

 ىلا تاراشا ءزجلا اذه نم خملا لسريو ٠ (؟ 4 لكش رلظنا) سارلا ىلا
 ( اهب مايقلل الهؤم ناسنالا دعي ىتلا تاكرحلا نم ريبك ددع قيقحتل مسجلا

 ىف امهمادختسا دنع نيقاسلاو نيعارذلل ةريبكلا رزآتلا تاكرح طقف سيلو

 عبصالا تالضعل ةقيقدلا رزاتلا تاكرح اضيأ نكلو ؛ ىرجلا وا عفرلا
 ٠ راتيجلا بعل ىف وأ ةربا ىف طيخنلا مضل ىف ةمدخت.ملا

 ٠ ىنعم تاذ ةموهفم تاوصأ اهنع جتني ةقيرطب « اهب ةطبترملا تالضعلاو

 لوصولا ةطحمو ثامولعملل خملا زيهجت - ج
 رهظت امك كلذو « ىرشبلا خملل ةيعرفلا ءازجألا )4  ٠١( لكش نيبي

 ٠ فلخلا ىلا مامألا نم نيفصن ىلا هتمسق دنع

 ةحول ىأ «لارتنسلا» ةفيظوب داهملا وأ 7طداه»»» سومالاثلا موتي

 داهملا فصو دقو ٠ مسجلاو ءاحللا نيب رمت ىتلا لئاسرلل « ةيزكرملا حيتافملا
 سحلا ءاضعأ نم ةدراولا لئاسرلا لصت ذا ؛« تامولعملا زيهجت زكرم هنأب

 - اها



 . حملا ءاحل ىلا لسرتو مظنت كانهو «( داهملا ىلا تي ةياهنلا ىف - ةفلتخملا

فدلل لوصونأ ةطحم ةفيظوب اضيأ داهملا موقي م
 ةصاختو « ةيبصعلا تاع

 ٠ ىكرحلا طاشنلا بلطتت ىتلا خملا ءاحل نم لئاسرلا ضعب

> 
 «ىماجلا مسجلا لس 2 مينا 07ج

 داسسوملا ب. م. دوج 2 قو

 هاهملا تحتام -- هك 1 كلاي

 ةيماخنلا ةدغلا 4]

 ةرسشنقلا

 دست بحمل

 حملل ةيعطقم ةروص : ٠١( - 4) لكش

 8ءانءانا37 طشنملا ىكبشلا زاهجلا رهو داهملا نم ءزج كانهو

 زاسهجلا اذه .امدكتريو ٠١( ٠ 2 ؛ لكش رضظنا) 3988335 ةزلكاعتل

 مسا ىتأ دقو ٠ اهزيهجتو ةيسحلا تامولعملا ميظنت ةقيرطب ابيرغ اطابترا
 لجوطخلاك وأ ةكبشلاك بوكسوركيملا ثحت هروهلظ ةقيقح نم ىكبشلا زاهجلا

 نيوكتلا نا ( )4  ٠١ لكش ىف ريظي امكو ٠ ةيبصعلا فايلألا نم ةعطاقتملا

 ثيحم ؛ غامدلا عذج وأ عاقلا ْق نئاكلا مءزجلا ىلا اطوسبه دتمي ىكبشلا

 ٠ اعم ىكوشلا لبحلاو حملاب طبتري

 ىلا سحلا ءاضعأ نم لئاسرلا لمحت ىتلا ةدروملا ةيبصعلا تارمملاو
 ىكبشلا زاهجلا ةرئاد ىف لخدت ةيبئاج عورف اهل خملا نم ايلعلا عازجالا
 زاسمجلا اذه ةيبئناجلا عورفلا هذه هبنتو ١١( ٠ 5 لكش رظنا) طخشنملا
 ىلا كلذ ىدؤيو « ىولعلا هاجئالا ىف اهتاذ ىه اهنم ةيبصع تاعفد لاسرال
 نال « طاشنلاو ةظقيلا نم ةماع ةلاح ىلا « حملا نم ىولعلا ءزجلا هيبنت
 ىذلا ناوسيحلا ناف « ةئيس جئاتن ىلا ىدؤي هيبنتلا اذه لثم ىف .صقنلا

 اما



 للا
1١ 

١1 

1١2 0 
٠ 

 مم

 و
 هد

 تاعفدلا لقنل ىطايتحا قيرط ىكبشلا نيوكتلا زاهج : )4  ١١( لكش
 لابقتسالا ءاضعأ نم ةمداقلا ةيبصعلا '

 ىاب غاو ريغ - مئاد لكشب - لضي نأ نكمي ىكبشلا زاهجلا هيدل مطحت
 قيرط نع لاحلا ىف مئانلا ناويحلا ظقوي نأ نكمي ىرخأ ةيحان نمو ٠ ءىش

 ٠ طشنملا ىكبشلا زاهجلل ىبرهكلا هيبنتلا
 خيشملا  رزآتلاو نزاونلا ةزجعم 0

 وهو « مسجلا تاكرح ميظنت ىف ةصاخ ةيمهأ © ة:ءمءانسس خيخملل

 ؛ عئار ميظنت هل خيخملاو ٠١( ٠ -4 لكش رظنا) غامدلا عذج رهظب قصتلم

 عسم ةديدع تالاصتا هلو « ةيلايخ. ةقيرطب ةدقعم ةلآلا نم ةعطق هبشيو

 رودلاو ٠ ةيلضعلا ةطشنألا اهنم ادبت ىتلاو « حملا ءاحلل ةفلتخملا ءازجألا

 لمعو ةقدب ةمظنملا ةيلضعلا تاكرحلا لك نيب قيفوتلا وه هب موقي ىذلا
 ٠ تولفلا ةلآ ىلع فزعلاو ةبتاكلا ةلآلا ىلع ةباتكلا لثم « اهنيب رزآتلا

 ادهج اهبلطت عم « ءانعر ةجنشثم تاكرحلا حبصت خيخملا بيصأ اذاو

 ٠ ىثملاك ىلآ طاشن درجم موي تاذ دعي ناك امب مايقلل اديدش ازيكرتو « اريبك

 مالكلا ىفتقي ذا « مالكلا ف ةبوعص نم اضيأ خيخملا تاباصا اياحض ىناعيو

 ٠ مفلاو ةيئاوهلا ةبصقلاو ةيتوصلا لابحألا تالضعل رزاتلل ةديج- تاكرح

 مل لل



 مسجلا نم ءزجلا كلذ وهو ؛ مسجلا نزاوت ىف اضيأ خيخملا مكحتيو

 ىف مهم رودب موقي امك « ىمترن وأ طقسن نأ نود نينزتم انلعجي ىذلا
 كلذ لاشم « نزاوتلا نم ايلع ةجرد بلطتت لامعأب مايقلا نم ائنيكمت
 ةيامرلا ىف نيعرابلا لاطبألا ةسارد تنيب دقف « فده وحن سدسم بيوصت
 كرحتت مهمسج ءازجأ مظعم نأ نم مغرلا ىلع هنأ ؛ سورلا شيجلا ىف
 ٠ العف كرحتثم ريغ لظي سدسملا ناف بيوصتلا ءانثأ

 ىفصن ىلا وأ آ0ما5 نيصف ىلا س خملا مدقم لثم خيخملا مسقنيو

 ةملك نم تفتشا دقو) 2005 ةرطنقلا امهطبريو « ىرسيو ىنمي : ةرك
 «ىربكلا» ةفيظوب ةرطنقلل ةيبصعلا ايالخلا موقتو ٠ (ىربكلا ىنعت ةيئنيت“ل

 ةرك ىفصن نيب لئاسزلا لقني ىذلاو « [كيمسلا لصوملا كلسلا) لباكلا وأ
 .ححملا

 : ةيناثلا خملا ةفيظو

 ركذتلاو طيطختلاو ريكفتلا

 عبر ىلا تاكرحلاو تاساسحالا نع ةلوشسملا خملا قطانم مجح لصي
 طيطخت ةيفيك ددحت ىتلا ءازجالا لئميف ءاحللا ىقاب امأ « طقف خملا ءاحل
 نم ةددحم فئاظو اهل سيل ىتلا قطانملا هذهو ٠ ةيوضعلا تانئاكلا ةيقب ىلا ةبسنلاب ةبترم ىلعا ىف انلعجت ىتلا ةيفرعملا تايلمعلا لك « زاجيابو ؛ ةعدبمو ةركتبم ةقيرطب لالدتسالاو ريكفتلا كلذكو « لبقتسملل خملا
 ملاعلا ىف ىرجي اذامو « انسفنأب انيعو : ىعولا زكرم ىه « خملا ءاحل
 ٠ انلبقتسم ليختو « انيضام ىف ريكفتلا ىلع انتردقو ؛ ىجراخلا

 ةركاذلا نزخم -أ

 ءاسحللا نم قطانملا كلث ىف انل ثدح امو انتايركذ نيزختب خملا موقي
 ىلع 1 ة:مرتهمسوال# .(رخبلا ناصح وأ) نومآ نرق موقيو ٠ انتاربخ نم ملعتن نأ ىلع كلذ اندعاسي مث نمو « ددحم صاصتخا اهل سيل ىتلا
 ْ : ىلاتلا لاثملا كيلاو ٠ ةبيرقلا ثداوحلا ةركاذ ىف ديدش بارطضا ىلا ىدؤي نومآ نرق ىف فلت ىأ نأ براجتلا ضعب تفشك دقو ٠ البوط اتقو مودت ىتلا تايركذلا نيوكت ىف مهم هنأ ودبي هناف « امامت ةفورعم ريغ اهب لمعي ىتلا ةقيرطلا نأ نم مغرلا ىلعو ؛ ءاحللا تحت نومأآ نرق عقيو ٠ ةفيظولا هذه عءادأ ىف رودب ودبي ام

 ايحارج نومآ نرق هنم لصكتسا ؛ اماع ؟ رمعلا نم غلبي لجر

 - اة



 نزخي نأ عطتسي مل هنكلو ؛ ةميدقلا هتايركذ لكب ظفتحا « ةيبط بابسأل

 :ناونع ملعتي نأ عيطتسي دعي مل هنأ رهظ امك « ةديدج ىرخأ تاْيركذ
 تارم اهتاذ تالجملا أرق دقو « ةرسألا هيلا تلقتنا ىذلا ديدجلا لزنملا

 ءاهبيترت هنم بلطي ةريغص ةيبشخ عطق نم ةنوكم زاغلا لحب ماقو « تارمو
 ..لبق نم زاغلألا هذه ىأر وأ تالجملا أرق دق هنأ فرعي نأ نود

 ددع نم للقي تاناويحلا عم ةليوط ةدم لوحكلا مادختسا نأ دجو دقو

 رسفت نأ نكمي ةقيقح ىهو « نومآ نرقل ةيبصعلا ايالخلا نيب تاطابترالا
 ىلع ةلدا كانه نأ امك ٠ لودكلا نونمدي نيذلا دارفألا ىدل ةركاذلا لشف

 ىدل ةركاذلا نادقف رسفينأ نكمي نومآ نرقل ةيبصعلا ايذلخلا روهدت نأ
 ىف مدقتلا نأ ىف اوككش نيثحابلا ضعب نأ عم « رمعلا ىف اريثك نيمدقتملا
 ىلع نوظفاحي دارفألا مادام « ةحضاو تاريثأت هل  هتاذ دح- ىف  رمعلا
 ٠ خللا ايالخ مادختسا ىف نورمتسيو « ىنهذلا طاشنلا

 ىلقعلا ومنلاو ءاحللا 2 ب

 رئاس نع القتسم هدرفمب لمعي نأ نكمي ال ءاحللا نأ نم مغرلا ىلع

 ةركاذلا ىف ءاحلل ىسيئرلا رودلا ناف « نومآ نرق لثم ةفلتخملا خملا ءازجأ

 ىتلا ةقيرطلاو « همجح ساسأ ىلع امامت حضاو ىرخآلا ةيفرعملا فئاظولاو

 مالظ ىفو ةدالولا لبق ىتحو ٠ ةيناسنالا ةيلقعلا تاردقلاب هومذ اهب طبتري

 رجفني هنأكو ودبي ثيحب « ةقئاف ةعرسب ومني ءاحللاو خملا مدقم ناف محرلا

 ىف رمت ةقيقد لك ىف - نينجلا خم نأ فيك (١؟ - 4) لكش نيبيو ٠ ابيرفت
 تاينثلا ادبتو ٠ ةديدجلا ةيخملا ايالخلا نم فالآلا تارشع بسكي مدرلا

 لمحلا ةرتف فصتنم ىف حملا حطس ىلع رووظلا ىف فيفالتلاو (تايطلا)
 رمتسيو. ةقيقدلا نينجلا ةمجمج ةمق الميل اعيرس ءاحللا ومني ثيح « ابيرقت
 روبشلا ىف نزولا ىف فعابضتي ديلولا لفطلا خم نأ ثيحب « داليملا دعب ومنلا
 عابرأ ةثالث ىلا حملا لصي ةيناثلا رمع ىفو ٠ ةايحلا نم ىلوألا ةتسلا

 ٠ ىئاهنلا هنزو

 اهتاذ ةقيرطلاب لمعي حملا ءاحل ناف  نيتئس رمع دنع  ةدرقلا ىف امأ

 الباق لازيام ةيرشبلا ديلاوملا ىف ءاحللا نكلو « كلذ دعب اهب لمعيس ىتلا

 ىلا « ةدالولا دنع حيصيو مشيو عمسيو ىري نأ عيطتسي ديلو نم « ومنلل
 مهفلاو ةءارقلا ىف ادبي نأ عيطتسي اصخش حبصي « لوآلا دقعلا ىف لفط

 دمتعي لفطلل ىلقعلا ومنلا نأ ودبيو ٠ كلذ ريغو ٠ ٠. بجعتلاو لؤاستلاو

 ىلع رثؤت ةركبملا ملعتلا تاربخ نأ ودبي امك « هجضئو ءاحللا ومن ىلع

 ٠ حملا ومث لدعم :

 ل 1



 روهش ٠ روبش
 دلوملا لبق ىرشبلا خملا ومن : (١؟ -4) لكش

 ناف اذلو « ةيلاتلا نينسلا ىف طقف ةريغص ةيمكب ديازتي هناف اهددع دادزا اذاو؛ دالبملا دنع ةدوجوم نوكت ابيرقت خملل ةيبصعلا ايالخلا لك نأ
 هذه ضب ىتاتو ٠ دشرلا ىنح. داليملا نم تارم عبرأ هنزو فعاضتي جملا
 لبقتستو ىرخأ ةيبصع ايالخب طبترت ثيحب « (ةديدج اعورف ةريغصلا ةرجشلا روطت امك) اهروطتو ةديدج اعورف ىمنت ةيبصعلا ايالخلا نأ اضيأ ملا نزو ةدايز ىف ببستيو ٠ ةدعاسملا ةجسنألا وسن نم نزولا ىف ةدايزلا

 ىتلاو ؛ تاناويحلا كلت خم ةيبصعلا ايالخلا نآو « ةيداع ةكيب ىف اشنت ىتلا تاناويحلا نم لقثا خم اهل ومني « ةيرصب تاهبنمو ةديدع بعل اهب ةينغ
 ٠ ةددحتم طباورو تالاصتا تأذ عورف اهل حبصي ؛ ةينغ ةكيد ى تأشن

 سيبألا خملاو نميألا خم ا سا

 لالخ نم وأ رشابم قيرطب كلذ متيو « ةفلتخملا مسجلا ءازجا لكب خلا طبرت ةيبصع فايلأ كاذهو ٠ 1! سقم ع5 ةرك ىفصن ىلا مسقم هئأ ؛ خملا ءاحلو خملا مدقم دصقنو « غامدلا نم ىرشبلا ءزجلا صئاصخ زربأ نا

 هد اؤعهءاسشل



 ىفصن ىف رخآ ىلأ بئاج نم فايلألا هذه مظعم رمتو ؛ ىكوشلا ليحلا

 ةداع ةيسحلا لئاسرلا لبقتسي رسيالا ةركلا فصن نأ كلذ ليصفتو . ةركلا

 ةركلا فيتا صخخي ,قلخ ىلع + مسجلا نيالا بناجلا تاكرعت قف هكعتيو
 بتكت .- سانلا مظعم لثم تنك اذاف ٠ مسجلا نم رسيألا بئاجلاب نميآلا
 مكحتي امك . كتاكرح هجووي ىذلا وه رسيآألا ةركلا فصن ناف ىنميلا كديب

 ثيحو ٠ نيرخألا ثيدح. مهفو مالكلا : ةغللا مادختسا ىف رسيألا ةركلا فصن

 ءزجلا نوكيف « رطيسملا وه رسيألا ةركلا فصن مهيدل سانلا مظعم نا

 ٠ هيلع دمتعنو رثكأ همدختست ىذلا فصنلا وه مسجلا نم نميأآلا

 نم نميألا بئاجلاو ةغلل دحاو : ناخم نذا ةقيقحلا ىف انم لك ىدل

 اذهل ةماع نيعاو ريغ نحنو ٠ مسجلا نم رسيألا بناجلل رخآلاو « مسجلا
 « اقيثو انواعت اعم نانواعتي ةزكلا ىفصن نأل « انلخاد جودزملا زاهجلا

 ىمسي بيكرت لالخ نم ةصاخبو « ةددعتم ةلدابتم طباور امهنيب دجوتو
 هبشي ىذلاو( ٠١  ؛ لكشرظنا)' (0:مانكق ©ةل1 هوس مىساجلا مسجلا

 لك ناف كلذلو « ةركلا ىفصن نيب طبريو « نوفيلتلا (كيمس كلس) لباك
 رخآلا فصنلا ف ىرجي اذام ةداع ناملعي هئاحلو خملا مدقم نم فصن

 ٠ امامت

 هذه جملا فصخ دقتفاو « ءىماجلا مسجلا دقف ول ثدحي نأ نكمي اذام

 اذه نوحارجلا عطقي نأ انايحأ ثدحي ؟ امهنيب طبرت ىتلا ةمهملا ةانقلا

 ىضرملا ءافشل اريخآ الح اهفصوب ةحارجلا ىرجتو « ةيبط بابسأل مسجلا

 ةذاش طامنأ اهيف ثدحت ةلاح وهو « عرصلا عاونأ دحنأ نم نوناعي نيذلا

 ةيحارجلا ةيلمعلا نأ رهظو ٠ للش تابون انايحأ ببستو « ملا طاشنل
 ىف فيفط ريغت نع ىضرملا فشكي دقف « ام اعون ةبيرغ جئاتن اهيلع بترتي
 ةيسفنلا تارابتخالا ترفسأ كلذ عمو « ماعلا كولسلاو ةيصخشلاو ءاكذلا

 نيخم نوكلتمي اوناك ول امك ام ةقيرطب - نوفرصتي ىفرملا ءالؤه نا
 ٠ رخآلا نع امهدحأ لقتسم لكشب نالمعي نيلصفنم

 ةقيقحلا هذه ىلع ةلدألا مهأ نم دحاو ىلع نوقحابلا لصح دقو

 ةروصلا ودبتو ١5( . ؛ 2« ١١ . :) نيلكشلا ىف ةدراولا روصلا مادختساب

 ةمائا“ طمةلك ( روطشم خمم) مهيدإ نيذلا صاخشأالل ( "١ ؛) لكش ىف ةبكرملا

 لقتني ثيحب ةنيعم ةقيرطب (ءىماجلا مسجلا مهيدل قزمت نيذلا كئلواك)

 ٠ نميالا ةركلا فصن ىلا ةروصلا
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 0موريعم اعل طزب 1114 تمصاطتمع - (مم داهمصرتك ةنع ةردرداذءل طب هعوزودأ عمل انععنوم

 روصلا ىفص نس هلجاقتلا كنكمي له ؟ هجولا اذه نمل. )14-١١( لكش

 ؟ (١؛ -4) لكش ىف ةدراولا

 ىف ةدراولا ةروصلا نأ  ةلهو لوألو .- مبلس حم مهل نم ىري فوسو
 مقر نم رسيألا اهفصنو (؟١ مقر نم نميألا اهفصن نوكتي -١1١( 1) لكش
 )1-١5( ٠ لكش ىف ناتدراولا ناتروصلا امهو « (1)

 ههنا عا ل نوماس عا * ورا وح
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 ةروص ىأ ىلا اوريشي نأ اولثس اذا امأ ١5( ٠  ؛4) لكش ىف (؟) مقر

 ةأارملا : (١؛ )4  لكش ىف (/) مقر نوراتخيس مهناف مهمامأ رهظت
 ةقيقح حضوت ةريثك ىرخأ براجت كانهو ٠ ةريبكلا تاراظنلا تاذ ةريغصلا

 ٠ هلمع رسفتو «روطشملا خملا»

 ىنطابلا سحلل نميآلاو قطنملل رسيألا بناجلا - د
 بلطو « «روطشملا خملا» نم ىناعي ضيرم ىلع ىرخأ ةبرجت تيرجأ

 خملا نأ رهظف « (بيلصو بعكم) هل مدقت ةطيسب لاكشأ مسر ديعي نأ هنم
 تاقالمعلا وأ (لكشلا) ةغيصلا نع ةددحم ةركف هيدل سيل هدنع رسيألا

 نع لضفأ ةركف نميألا خملا ىدلناك نيح ىلع ٠ دحاو لك ىف اعم اهعضي نأ
 عطتسي ملو ٠ ليصافتلل ليلق مهف هدنع ناك نكلو « لكشلل ىلكلا طمنلا

 ٠ ةريبك ةقدب جذومنلا مسري نأ الصفنم لمعي ناك امدنع نيخملا دحأ

 نأ نكمي خملل نييسيئرلا نيفصنلا نأ اهرئاظنو ةبرجتلا هذه نيبتو

 عمو + ةددعتم فئاظو كلذك ازجني نأو « ةفلتخم قرطب امهيتفيظوب اموقي
 دجوت ذأ « امهنيوكت ىف ىتح نيلئامتم ريغ خملل نييسيئرلا نيصفلا ناف كلذ
 تظحول دقو ٠ نيفصنلا ىف ةفلتخملا قطانملا ماجحأ ىف ةديدع تافالتخا
 ةهجلا ىلا ةنراقملاب ىرسيلا ةهجلا ىف قطانملا ضعب ىف تافالتخالا هذه
 اهنأ ىلع ليلد اذهو « مهدلوم لبق لافطالا ف ىتح تظحولو « ىنميلا
 ٠ ملعتلاو ةربخلا ةجيتن ةبستكم اهنم رثكأ ةيرطف قورف

 حملا نم رسيألا ةركلا فصن نأ سفنلا ملع ىف نيلماعلا نم ددع جتنتساو

 قلطنملا ىلع دمتعت ىتلاو « ةدرفملا تامولعملا لوانت ىف صصختم

 ودبيو ٠ ةيقطنم تاجاتنتسا ىلا  ةوطخ. ةوطخ - لوصولا وأ جاتنتسالاو

 اعم تاوصألا عمتجت ثيح. « ةغللا ف صاخ هجروب رهام فصنلا اذه نأ

 نيح ىلع ٠ لمج ىف تاملكلا عمتجت مث « تاملك ىف - ىقطنم بيترتب

 رابتعالا ىف ذخأيو « لكك ءايشالا ىلا رظنلا ىف نميألا ةركلا فصن صصختني

 ىف قوفتي نميألا ةركلا فصن ناف مث نمو ٠ هسفن تقولا ىف ةددعتم بئناوج

 ناكللاو لكشلا ةصاخبو « ةيرصنلا تامولعملا نم ةديدع عاوذأ دادعا

 فصن وه نوكي امبرو ٠ ةغللاب طبثرت ال ىتلا ىرخأألا تاوصالاو اقيسوملاو
 نع انتامولعم نكلو ٠ ةهيدبلا وأ 1801808 سدحلاب صتخملا ىخملا ةركلا

 ٠ ةلماك ريغ تلازام حملا ىفصن
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 : ةثلاثلا خملا ةفيظو

 ةيوضعلاو ةيلاعفنالا انثايح ىف مكدتلا

 ناسيحاو ٠ ريهدالا ىلا بضغلاو فوخلا لثم رعاشملا ضعب ىدؤت دق
 ةتياعم ىلع اضيأ اندعاسب اهناف كلذ عمو « ةقيقحلا ىف ةرمدم نوكت ام

 بحلك انتايعم ىرثت ىرخا سيساحأ كانعو ٠ رهذلا بئاون ةهجاومو ملاعلا
 كانهو ٠ كلقع جئاتن نم اضيأ سيساحالا هذهو « تازاجنالاب عاتمتسالاو

 , ىعيبطل“ اندوجوو انتايح. رارعتسا ىهو : خملل ىرخأ ةفيظو اضيأ
 نا ٠ انماسجأ ل.علا لصاوتو « انتايح ىف رمتسن ةفيظولا هذه انلعجتو
 ءايميك ىلع ظفاحي هنا « ؛بارشلا وأ ماعطلا ىلا جاتحن ىتم ررقي انلفع
 ةقيقدحلاىفو ٠ مدلل بلقلا خضو مدلا !دغضو سفنتلا مظني « نزاوت ىف مسجلا
 هتاففد لاسمرا نع حما فّوتي امدنع طقف اهتياهن ىلا لعت انتايح- ناف
 بالاك « بلآلا لاطعت سرلو خملا فقوت هانعم توملاو ٠ لءاشنلا نم ةريخألا
 . خمابا 1 رمأ وأب رسمتأي

 ” ارداش رامات ةيكب تحلام مالا نومك فايق ل

 اميفركلا نارلملا يف ىيوصضق ةيمحأ !اطسطأم ةرقاعنتت قاما زايجللت
 اميايو نسا تكون (دح) امنت وأ ةيذاع. وأ ةناسح اهاندم (ىبلات ةملكو
 2 ١ مم يل ازي قمعا روصم لود. ةثلعحا وأ دودح هءازجأ نآل مسالا
 لك.ث راظنا) تارممو ةيفم بيكارت نم ةكبش نع ةرابع ىبمللا زاهجسلاو
 ناومأ ىلع ثعااسسلت ىذلا لئاسرلا ىسبمللا زاهجلا ىثلتيو ١6( ٠ -ةه

 داهعال ةيمامألا ةاونلا
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 خملا مدقل ىطسولا ةمزحلا
 (ىبمللا) ىفاحلا زاهجلا : )14-١6( لكش .
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 انب رمت ىتلا ةيلعفلا سيساحأل و ىقنأا ةهيحاصمل هيمسكب ب

 لوكسملاو ىناسنالا ىعولا نم رخل باج ىهو ء براجتو تاريخ اهقصون
 .٠ اهنارحأو ةايحلا تارسمل ىحل تاريدكل نع تأ لوكسملاو« حملا ءاشن اهنع

 ىدلا جمايربلا ىلع لمتشيد بندل بادثلا ىف ىبملل راهجلا نأ ودبيو

 برهتو براحتو جوارتتو لكان هم  ىدع ىبل' هيريرغلا طامدألا هحوب
 ىبرهكلا هيبنتلا وأ ةرارحلا نأ هششمعملا براجتلا ديب دقو ٠ رطحلا نم

 ناويحلا كلسي نأ ىف ببستد نأ نكمي ىبمللا راهجلا نم ةفلتخم رجال
 ٠ ىداع ريغ لكشب دايقنالا لهس الثم حبصيق . هنع ةفولأم ريع ةقيرطب

 هودع رأفلا روضح ىف اعيدو حبصي  ةسيعم ةقطذم هيبنت دعب  طقلاك
 « هتداع ريغ ىلع ايئاودع افقوم ذختي وأ ؛ ١5( 4 لكش رظنا) ىديلقتلا

 رظنا) هل اقيدص ناك ىذلا لمعملا دعاسم ىلع مجهي نأ لواحي طقلاك
 عرزل ةجيتن « خملل ىبرهكلا هيبنتلا نيرط نع كلذ متيو ١7( ٠ :؛ لكذ

 ٠ طقلا ىدل هلوح وأ ىبمللا زاهجلا ىف ةيبرهك باطقأ

 ةقطظنم هيبنث ؛ -١7( 4) لكش ةقطنم هيبنت : )4  ١5( لكش

 طقلل ىبمللا زاهجلا ىف ىرخأ 2 حبصيف ىبمللا زاهجلا ىف ةنيعم
 ٠ هقيدص ىلع ايناودع حبصيف : ىديلقتلا هودع مامأ اعيدو طقلا

 .رافلا

 لكش رظنا) 118)مماطة1هئ0ا5 سرمالاثوبياهلا وأ داهملا تحتو

 ابيرقت ةرشابملا ةطبارلا وهو ٠ ىبمنلا 'زاهجلا نم ادج مهم ءزج ٠١( -؛
 تالاعفنالاو بضغلاو فوحلا ءانثأ طشنت ىتلا مسجلا ددغو خملا نيب
 ةدخلا ىهو ) ةيماخنلا هدغلا ىلع ريثات هل سومالاثوبياهلاو ٠ ىرخألا

 ددعلا هيقد ىف رثؤي ىلاتلابو (ةيسيئرلا
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 : ىلي اميف مكحتلا : سومالاثوبياهلل ةددعتملا فئاظولا - ب
 ١ - ةيماخنلا ةدغلا فئاظو ضعب ٠

 ٠ ىدارااللا ىبصعلا زاهجلا فئاظو - ؟
 ( لوبلا راردال داضملا نومرهلا ) ءاملا زارفا

 .٠ ماعطلا ةيمك همسك

 ٠ مسجلا 1268205086 ذرارح ةجرد ميظنت  ه

 ٠ ةظقيلاو مونلا ت١

 ٠ ىلاعفنالا كولسلا - م
 ٠ ملعتلاو ركذتلا تايلمع - 9

 ٠ ةيسنجلا ةبغرلا ٠
 ١ ىناودعلا كولسلا ٠

 ايح. مسجلا رارمتسا ىلع ةظفاحملا -
 ةيويحلا نم ةلاحب ىرشبلا مسجلا ظافتحا ةيفيك نع لاسن نأ دبال

 طهمههوأهقأك ىويحلا نزاوتلا ةملك وه كلذ حاتفمو ٠ طاشنلاو ةءافكلاو
 ةرارح ةجرد : لكم رومأ يف ةيلخادلا لاوحالا رارقتسا نم ةلاح ىنعيو
 . ايالخلا اهجاتحت ىتلا ىرخآلا داوملاو ءاملاو نيجسكألا نم هبلاطمب مسجلا دادماو ؛« ىئايميكلا نزاوتلاو « لخادلا نم مسجلا

 « هلكأن ىذلا ماعطلاو « هبرشن ىذلا ءاملاو « هسفنتن ىذلا ءاوهلا نا
 ٠ هتكرحو هطاشنب «عنصملا» ظفتحي نآل ةبولطملا ماخلا داوملا اهلك هبشت
 هذه نع ةلوكئسملا ءاضعألا رمأي ىتح ىزكرم ةرادا زاهج ىلا جاتحن نحذو
 « بسانملا تقولا ىف اهنكامأ ىلا داوملا لوصو نم دكاتيو « فئاظولا
 تراسو تزهج دق اهنا ىريو « اهجاتحت ىتلا قطانملا ىلع اهعزويو
 . ىويحلا نزاوتلا تايلمع ءارجا ىف مهم رود هل سومالاثوبياهلاو ٠ بسانم لكشب اهتايلمع

 ( ٠60( + لكش رظنا) ملا ءازجا نم رخآ مزج 4قانلل# عاخنلاو
 . حملا نم ايلعلا ءازجآلاو ىكوشلا لبحلا نيب لئاسرلا ليصوتب موقت ةيبصع ايالخل ىلع لمتشت ةيسيئر ةطحم دعي امك ؛ بلقلا تاقدو سفنتلاك ةيويحلا ةيمسجلا تايلمعلا كلت نيب لمعلا هيظنت نع لوثسم وهو

 ب عاد



 خملل ىوقلا دعاسملا : ىدارااللا ىبصعلا زاهجلا - د
 وهو « ةيمسجلا تايلمعلا طبض ىف حملا هيلع دمتعي لاعه دعاسم كاده

 فتكم زاهجلا اذهو ٠ ىمونوتآلا وأ لقتسملا وأ ىدارااللا ىبصعلا راهجلا
 ةداع عيطتسن ال انناف ٠ ىروعش مكحت نود هتادب لمعيو « ايتاد هسمس
 ىتلا تاكرحلاب موقت نأ انتدعم تالضع رمأد نأ - كلذ اندرأ ول ىنح
 ةيومدلا ةيعوألا تالضع رمأن نأ عيطتسد ال امك ٠ ماعطلا مضه ىلع دعاس

 وأ « مضهلا ةيلمع ىف ةدعاسملل ةدعملا ىلا مدلا نم ةمخض ةيمك ررمت نأ
 امدنع نيلجرلاو نيعارذلاك فارطآألا تالضع هاجت مدلا رايت هيجوت ريغن نأ

 قدت انبولق لعجن نأ اننكمي ال امك ؛ ىلضع دوهجمب مايقلا انيلع نيعتي
 ىبصعلا زاهجلا نكلو ٠ (دونهلاو ةفوصتملا ضعب ءانثتساب) أطبأ وأ عرسأ
 ءانثأ ىتحو « رارمتسابو ءايشآلا هذه لكب موقي نأ هنكمي ىدارااللا
 وأ « ريدختلا نع ةجتانلا ةماتلا ةبوبيغلا ةلاح ىف وأ « مونلا ىف قارغتسالا
 ىدارااللا ىبصعلا زاهجلا ناف كلذ ىلا ةفاضالابو ٠ خملا تاباصا ثودحدنع
 ؛ ءامصلا ددغلا ىمست مسجلا ىف ةمهم بيكارت ىلع لاعفو لقتسم ريثأت هل
 ١45( ٠ ص رظنا)

 نم ددع لالخ نم فئاظولا كلتب ىدارااللا ىبصعلا زاهجلا موقيو
 رشتنت ةريغص لوقع نع ةرابع ىهو « 6ةمها12 ةيبصعلا دقعلا ىممت زكارملا
 ايالخلا نم لتك نم ةيبصعلا دقعلا نوكتتو ٠ مسجلا لخاد كانهو انه
 ةقيرطب نكلو هتاذ خملا ىف لاحلا وه امك ضعبب اهضعب لصتي ىتلا ةيبصعلا
 نع نكمي ةليوط ةيبصع فايلأ هل ةيبصعلا ايالخلا هذه ضعبو ٠ ةرغصم
 مسجلا ءاضعأ تالضعو بلقلا تالضعو ددغلا ىلا رماوألا لاسرا اهقيرط

 ىنعيو « ىكوشلا لبحلاو خملاب لصتي رخآلا اهضعبو « ةيومدلا ةيعوألاو
 ىف لقتسم زاهج ىدارااللا ىبصعلا زاهجلا نأ نم مغرلا ىلع هنأ كلذ
 كانهو ٠ خملا ىف ايلع زكارم نم رماوألا ضعب ىقلتي هناف ةديدع تالاجم
 ٠ ةفيظولاو بيكرتلا ىف نافلتخي ىدارااللا زاهجلل نامسق

 ةايحلل ةيداعلا رومآلا رييست : ىواتبمسارابلا عرفلا : الوأ

 مضيو ؛ ىكوشلا لبحلا نم لفسألا ءرجلاو جملا عذجب عرفلا اذه لصتي

 ددخلا نم برقلاب اهمظعم دجوي ىتلاو ؛ ةرشتنملا ةيبصعلا دقعلا ص ددع

 ءادأب ىواتبمسارابلا عرفلا موقيو ٠ اهلئامر ىقلتت ىتلا ءاضعالا تالصع وأ
 لا هج اوينأل ةيلاتنم ثارتف لالخ ب مودعلا "هه قلع بالجهل: ةقئاظو
 لمعلا ىف رمتسيو « ءاخررتس' ةلاح ىف نوكيو ؛ ىجراح رطخ ىأ هءاش'

 ةايحلا ر رمتسال مراللا ىداعل
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 : ىلي ام ىواتبمسارابلا عرفلا فئاظو مهأو

 .٠ ىولعل نسج ضقفخو نيعلا ةقدح ضيق ٠
 بلقلا' تدرص ةعرس نس ليلقتلا ٠

 هيئاوهلا بعشلا تالصع ضيق عم سفئتلا ةعرس نسم ديري ©
 ىودتلل فايلاب ىاسللا ءاشغ ىذغي  ؛
 جارخال كلذو « ةناثملاو ةقيقدلا ءاعمألاو ةدعملاو ءىرملا ضيقي  ه

 ٠ مسجلا نم ةراضلا داوملا

 تاكرح اهتالضع ردصت نأ ىلع ءاعماألاو ةدعملا دعاسسي 5

 ٠ مفهلا ةيلمع لهسي ضماح زارفا ىلع ةدعملا دعاست « تاجوملاك

 .٠ ةرارملا دبقلا زارفا قف ببستي با
 ٠ ةيباعللا ددغلا ىذخي - 6

 ببسي امم ةرصاعلا اهتلضع ءاخرا عم ةناثملا تالضع ضبقي - 9
 ٠ لوبتلا ةرثك

 ٠ باصتنالا ةببسم اهعيسوتو لسانتلا ءاضعأ ةيعوأ ءاخرا - ٠

 فئاظولا هذه كرتي  نايحألا ضعب ىف  ىواتبعسارابلا عرفلا نكلو
 هئاف كلذب موقي امدنعو 0 ةكرالطلا تالاجلل مسجلا ةكيهتب موقيو ةداتعملا

 لمعل ادئاسمو ادعامم ودبي هنكلو « نآلا ىتح. ةموهفم ريغ قرطب لمعي
 ٠ ىواتبمسلا عرفلا وهو ؛ ىدارااللا ىصعلا زاهجلا نم رخآلا عرفلا

 مىراوطلا ةهجاوم : ىواتبمسلا عرفلا : ايناث
 لسبح لكش ىلع ةيبصعلا دقعلا نم ةليوط ةلملس نم عرفلا اذه نوكتي

 هقعلا ةلسلس نم جرخت ىتلا ةيبصعلا فايلألا نم اريثك نأ ظحاليو ىكوشلا لبحلا بئاج. ىلا دتميو ؛ ىرقفلا دومعلا نم ةيحان لك ىلع دحاو ىحبسم
 نم ىرخأ ءارجل ىف ةيفاضا ةيبصع دقع ىف ةيناث ةرم لبافقتت ةيبصعلا
 اذهلو ٠ ءاسلملا تالفعلاو ددغلا ىلا رماوألا  ةياهنلا ىف - لمحت 'ىتلا ةيبصعلا ايالخلا عم ةدقعم ةلدابتم طباور ةيئاث ةرم نوكت ثيح ؛ مسجلا
 عرسفلا فالخد هدحاو ةدحو لمعي ىواتبمسلا عرفلا ناف ببسلا
 . ىواتبمسارابلا

 . بضغلا وأ فوُحلا تالاح ىل امك - ىواتبمسلا عرفلا لمعي امدنعو
 ددخلا هسنت ىدؤيو « مدلا رايت ىلا ةوقد ههبنملا اهداوم رارفال ( ةيرظكلا) ةيولكلا قوف ةدخلا رمأي هنأ اهزرمأ ؛ لاصحلا ىف فئكاظو ةدعد موفي هناف
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 عفري مث نمو « مدلا ىف ركسلا ةبسن ةدايز ىلا سايركنيلاو دبكلاو ةيرظكلا

 ىلع رثؤي امك ٠ ةيفاضا ةقاطب مسجلا دميو (ءانبلاو مدهلا) ضيالا لدعم

 مدلا تارك نيزختب موقي هنا ثيح. نم ةدغلاب هيبش وضع وهو « لاحطلا

 مدلا تارك نم اديازتم اددع لاحطلا زارفا ىف كلذ ببستيو « ءارمحلا

 ىلا نيجسكألا نم ديزم لمح نم مدلا نكمي ثيح. « مدلا رايت ىف ءارمحلا

 نأب ءىراوطلا تالاح ةهجاومل مسجلا ءىيهت تاريغت اهلكو ٠ مسجلا ةجمنأ

 طلوطغا هر العطخ برهلا وأ برحلاب ناسنالا موقي

 : ىلي ام يواتبمسلا عرفلا فئاظو مهاو

 ةمالع ةعستملا نويعلا ) ءوشلا ةيمكل اعبت نيعلا ةقدح عيسوت ١

 ٠ (ىوقلا لاعفنالا
 ٠ هتوقو بلقلا تابرض ةعرس ةدايز  ؟

 ٠ ةيئاوهلا بعشلا تالضع ءاخراو سفنتلا ةعرس ليلقت ٠

 ليطعتو ةرصاعلا اهتالضع ضابقناو « ءاعمألا تالضع ءاخرا  غ

 :: مضهلا ةيلمع
 ٠لوبتلا ةبوعصو ةرصاعلا اهتالفع ىضابقناو ةئاثملا تالضع ءاخرا - ه

 ٠ ءارفصلا ةلصيوح تالضع ضابقنا

 ٠ اهضابقناو.محرلا تالضع صلقت

 ٠ مدلا طغض عفري امم ةيومدلا ةيعوألا تالضع ضابقنا - م

 نوللا بوحش ببسي امم ةيحطسلا ةيومدلا ةيعوألا ضابقنا و
 :: كوخلا دع

 قاحلا) مفلا فافج ببسي امم زارفالا نع ةيباعللا ددغلا فك ٠
 ٠ (ىوقلا لاعفنالا ىلع ةمالع فاجلا

 طشني ىذلا نيلانيردالا زارفا نم ديزتف ةيولكلا قوف ةدغلا هيبنت ١

 ٠ طاشنلاو ةوقلاب ايتقو اماسحا ىطعيو دبكلا

 ببسي امم لسانتلا ءاضعأل ةيومدلا ةيعوألا تالضع ضابقنا - ٠
 ٠ فذقلا ةعرسو ىسنجلا فعضلا

 ظسلوعتسع © اةملا5 ءامصلا ددفلا ٠

 : امه ناسنالا مسج ىف ددغلا نم ناعون كانه

 قيرط نع اهتازارفا بصت ىتلاو : زارفالا ةيجراخ ةيونقلا ددغلا ١
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 1 هفيواجت لخاد وأ مسجلا حطم ىلا ت زارفالا ةذه لصوتو 04 تاونق

 هقيغلاو <.دلجلا عطنا ىلا اهتازارقا لموت ىلا ةيقرعلا اددفلا اهناكمو
 ٠ مفلا ىلا اهلئاوس ملست ىتلا ةيباعللا

 اهتازارفا زرفت ددغ ىهو طا؛ا1ه55 عاده09: ءامصلا ةيونقاللا ددغلا ب

 زرفتو « ناسنالل ىروعشلا مكحتلا ريثأت تحت عقت الو « ةرشابم مدلا رايت ىف
 اهانعم ةيئانوي ةملك نم ةقتشم) 110180265 تائومرهلاب ىمسي ام

 يكب | اذجب رسم تانيمكب ران ةكيئارمك داره نهرب < ةلهتماا
 مسجلا ةطشنأ نم ريثك ىف امساح. اريثأت اهل نكلو « (ايموي تامارجيللم

 ىهف « ةءافكب هفئاظوب مسجلا موقي ىتح. ةيرورض تانومرهلاو ٠ هفئاظوو
 تايوئسمو « ىبصعلا زاهجلا ىف رثؤتو « ومنلا ىف مكحتلا ىلع دعاست
 زاهجلاو خملا نأ عمو ٠ اهريغو رتوتلل ةباجتسالاو « جازملاو ؛ ةقاسطلا
 ناف « ءاسمصلا ددغلا نم ديدع طاشن ىف نامكحتي ىدارااللا ىبصعلا

 ددغلا هذه مهل ىلي اميف ضرعنو ٠ مسجلا لاوحأل ةرشابم بيجتسي اهضعب
 ٠ (15-18 لكث رظنا)

 طاسعما عاومل ةيربونصلا ا

 رونلا نع تامولعم زهجتو.. ةبوصخلاو ةيجازملا ةلاحلا نم لك ىف رثؤت
 ةيمسجلا تايلمعلا نم ديدعل ايبيرقت (اماظن) اعاقيا ضرفتو « مالظلاو
 . «ةيجولويبلا ةعاسلا» هبشي امب « ةعاس نيرشعلاو عبرألا لالخ

 طلاسانعبج عادصل ةسيماخنلا ةدسفلا ب

 ( مسجلا فئاظو نم ريثك ف مكحتت « ةفلتخم تانومره ةدخلا هذه زرفت

 دجوتو ٠ ةدئاقلا وأ ةرطيسملا ةدخلاب تيمس اذلو ؛ ىرخألا ددغلا زارفا ىفو
 2( .5٠” نيب اهنزو حوارتيو ' ىعظع فيوجت لخاد خملا ةدعاق دنع

 ؛ ىلي ام اهفئاظو مهأو ٠ ءامصلا ددغلا زاهجرو ىبصملا زاهجلا نيب مهملا لعافتلا نماعون ققحت كلذلو « خملاب لصتت ىهو ٠ مجم ٠٠

 ءازجالا ناف ؛ ماظعلا ومن فقوت دعب هزارفا داز !ذاو تزوومغةعدد ةقلمعلا ىلا ىدؤي نومرهلا اذه زارفا ةدايزو « ومنلل اهبنم انومره زرفت - ١
 معيمردجءمدلإ) فارطألا مكفت ببستو ومنت ةيفورضغلا

 ٠ اهطاشن ومن ىف رثؤي ةيسنجلا ددغلل اهبنم انومره زرفت - ؟
 ىدل نبللا راردال ظشنم وهو 2,هاوهانط نيتكالوربلا نومره زارفا ٠ " 
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 . اهل طشئنمو ةيقردلا ةدغلل هبنم نومره زارفا  غ
 : ةيرظكلا ةدغلا ةرشقل هبنم نومره زارفا .ه

 1 ءىراوطلا ءانثأ مدلا طغض عفر - 5

 2ك ةيربونصلا"
 / ةيماخنلا 20 :

/ 

 17 ةيقردلا تاراج
 ايييأ_ تب ةيقردلا

 نارظكلا
 م

 هك سايركنبلا

 6 ص 0 ا راضيبلملا

/ 

 م عكس ناثيصخلا

 ناسنالا مسج ىف ءامصلا ددفلا نكامأ : ١18( ب 4) لكش

 1ط22014 ةيقردلا ةدفلا  ج

 2٠١ نيب اهنزو حوارتيو « دلجلا تحت ةبقرلا نم لفسألا ءزجلا اهرقمو
 اهتفيظوو ٠ ضيحلاو لمحلاو غولبلا ءانثأ اتقؤم اهنزو دادزيو ٠ مج ٠٠

 ىف رثؤي ىذلا ؟1طز:هل5 نيسكورياثلا نومره زارفاو « دويلا ةدام نيزخت
 لدعملا ىأ(ءانبلاو مدهلا) ضيألا لدعم ىفو ىسفنلاو ىمسجلا ومنلا تايلمع
 ىوتسم ىف رثؤت مث نمو « ةقاطلاب ائدميل ماعطلا هب (كلهتسي) قرحي ىذلا
 ٠ نزولاو ةرارحلا ةجردو ىمسجلا طاثنلا

 هس ١٠6١



 101 ةيذ ردلا تاراج - د

 ةيساسألا ةفيظولاو . ةيقردلا ةدقلا ايانك ىف ةدوجوم ددغ عسبرأ ىهو

 . هجيهتو ىبصعلا زاسهجلا هبنت نم ىداعلا ىوتسملا ىلع ةظفاحملا اهل
 نيوكت ىف مهستو « روفسوفلاو مويسلاكلا ليثمت ةيلمع طبضب موقت ىهو
 ٠ ىلضعلاو ئبصعلا طاشنلا ىفو ؛« ماظعلا

 م0لءصماك ةيرسطظكلا ةدغلا ىف

 نومره زارفاب مسجلا هيبنت اهفئاظو مهأو ٠ نيتيلكلا قوف ناتنثا امهو

 ىف نيلانيردارونلا زارفاو « فوخلا وأ مقراوطلا تاقوأ ىف نيلانيردالا

 فئاظو نمو «٠ بضغلا دنع وأ اريبك ايئدب ادسهج بلطتت ىنلا تاقوألا

 فو ركذلابو ٠ ةيوناثلا ةيسنئجلا صئاصخلاب ظافتحالا كلذك ةيرظكلا
 ماسشتأ ركسنلا ىوتسمو مدلا لدلطغض عفرو 2(« لسمحلل ةيرورضلا ةيوضعلا
 ؛ىليام 55 ةيرظكلا انومره دحأ 2 نيلانيردألا فئالخو مهأ نمو 0 ءىراوطلا

 ١ - نيعلا ةقدح عيسوت ٠
 ٠ هتاقد ةوقو بلقلا ةعرس ةدايز- "؟

 ٠ ةيئاوهلا بعشلا تالضع ءاخراس ؟

 ٠ ةدعملا ناردج طاشن فك اس

 . زوكولج ركس ىلا دبكلا ىف نيجوكيلجلا ليوحت -
 ١ ةرماعلا ةلضعلا ضابقناو ةناثملا مسج ماخرأ 5

 ٠ هيبنتلل ةلضحلا ةيلباق ةدايرو ىلضعلا بعتلا ةمواقم 2 *٠'

 م
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 تن

 ,. ىدعاقلا ضيألا لدعم ةدايز -

 ٠ ءارمحلا مدلا تارك ددع ةدايز -

 . فيزنلل اعنم ةيومدلا ةطلجلا نيوكت ةعرس- ٠
 مدصععمف سايركنبلا ةدغ حو

 زارفا اهلو“ مج 8. اس م١ نيب اهئزو حوارتي «( ةدعملا فلخ عشت ٠
 « نيلوسنالا وه ىلخلاد زارفاو ؛ مضهلا ةيلمع ىف دعاست تاميزنا : ىجراخ
 . (زوكولجلا) مدلا ىف ركسلا ةبسن ىلع هئاذغو هدوقو ىف حملا ةصاخبو ىبصعلا زاهجلا دمتعيو ٠ مدلا ىف ركسلا ىوتسم طبض ريخألا ةفيظوو

 00205 ةيئسانتلا ددفلا -ز

 ةيوناثلا ةيسنجل | صئاصخلا ومن مظنت : روكذلا ىدل ناتيصخل ١ : الوأ

 اه 1695 ب



 « ىلضعلا ومنلا ةدايزو دلجلا ةئوشخو هجولا رعش : لثم ؛ ؛« اهيلع ظفاحتو

 ٠ ةيسنجلا ةراثتسالا وأ هبنتلا ثودح ىف ببستتو ٠ لسانتلا ءاضعأ ومنو

 اهتازارفا مهأو 5مءمه5 ةيونملا تانويحلا نيتيصخلل ىجراخلا زارفالاو

 ٠ ةروكذلا نومره وهو 4 1000 نوريتستسكلا ةيلخادلا

 ةيوناثلا ةيسنجلا صئاصخلا ومن مظنق : ثانالا ىدل ناضيبملا : ايناث

 ىجراخلا اهزارفاو ٠ لمحلل ةيرورغلا ةيوضعلا فورظلا ءىيهتو
 ظوانموته» نيجورتسيالا انومره وهف ىلخادلا امأ 08 تاضيوبلا

 ةيسنجلا صئاصخلا روهظ ىف هرثأ هلو « ىساسألا ىوثنألا نومرهلا وهو
 ٠ (لمحلا نومره) 2:هقءداعتهم6 نورتسجوربلاو « ثانالا ىدل ةيوناثلا

 ىبصعلا زاهجلا : صخلم

 ىزكرملا ىبصعلا زاهجلا : نيمسق ىلع ىبصعلا زاهجلا لمتشي ١
 ” ٠ ىفرطلا ئبصعلا زاهجلاو « (ىكوشلا لبحلاو خملا)

 ربع ةيسحلا تامولعملا لابقتساب ىزكرملا ىبصعلا زاهجلا موقي  ؟
 ردصيو اهعم لعافتي وأ اهجلاعي مث « ذاثم نيعلا ةيكبشك لابقتسالا ةزهجأ

 + مسجلا ءازجأ فلتخم ىلا لصت اهيلع درلل تاراشا

 لبنا خابر ىتلا باصعألا يفرطلا ىبصعلا زاهجلا مضي
 مسجلا ءاضعأ نم تامولعملا عمجب موقيو « مسجلا ءازجأ ةيقبب ىكوشلا
 نم تامولعملا لمحي امك « ىزكرملا ىبصعلا زاهجلا ىلا اهلصويو ةفلتخملا
 ٠ ءاضعألا هذه ىلا ةريخآلا

 ىدشفلا قاهجلاو ىلكبلا زايونلا# نكست نزلا قوطلا زاهجلا مسقني- ؛

 2 ٠ ىواتبمسارابلاو ىواتبمسلا : ناعرف ريخأللو ىدارااللا

 ؛طيطختلاو ريكفتلاو ركذتلا نع اساسأ لوئسم هترشق وأ ملا ءاحل ه
 ٠ ةرك ىفصلا ىلا هتاذ خملاو خملا ءاحل مسقنيو

 ئهو + ىبصعلا زاهجلا' ف ةيساسألا ةدحولا نه ةيبصعلا ةيلختا ب *
 ةيبصع ةيلخ نويلم فالآ رشع ىلاوح دجويو « هفئاظوب مايقلل حملا ةليسو

 ٠ ناسنالا ىدل

 ؛ روحمو ةاونو مسجنم نوكتتو « لبقتسمو لسرم ةيبصعلا ةيلخلا
 ٠ لابقتسالل تاريجش 0 ىو

 ةيبرهكلاةنحشلا اهمهأ ةدع قرطب اهضعب ىف ةيبصعلا ايالخلا رثؤت م
 ٠ ةلقان ةيواميك داوم ىهو ةيبصعلا تالسرملاو

 هه 6م“ أذ



 .«ءىثال وأ لكلا» ادبم ساسا ىلع اهتفيظوب ةيبصعلا ةيلخلا موقت - 4

 : ٠ ىئاسنالا ىعولاو ةفرعملا تازجعم

 قطانمو سحلا ءاضعأ نم ةدراولا تامولعملا خملا ءاحل لجسي ١

 ٠ تايلمع ىلا اهزيهجتب ا (سومالاثلا) داهملا موقيو 2 مسجلا

 ايفاضا اقيرط (داهملا نم ءزج وهو) .طشنملا ىكبشلا زاهجلا دعي ١؟

 ىولعلا ءزجلا هبني امم « ءاحللا ىلا هرودب اهلسريف « لئاسرلا هيلا لصت
 ٠ طاشنلاو ةظقيلا نم ةماع ةلاح ىلا خملا نم

 هنزاوت قيقحتو مسجلا تاكرح ميظنت ىف ةصاخ ةيمهأ هل خيخملا 1١

 ,ش ٠ هرزآتو
 تاكرح ىف مكحتيو ةيسحلا لئاسرلا خملل رسيالا فصنلا لبقتسي ٠

 ٠ مسجلا نم رسيألا بئاجلاب حملل نميألا فصنلا صتخي 6

 لباك لشثم) ءىساجلا مسجلا قيرط نع ملا ةرك افصن طبتري ١

 ٠ اروطشم أخم صخشلل لعجي هفلتو « (نوفيلتلا

 « ىلاعفنالا كولسلا ىف ىوصق ةيمهأ (ىبمللا)' احلا زاهجلل

 ةطبارلا وهو « هنئم ادج مهم ءزج (سومالاثوبياهلا ) داهملا تحت امو

 « لاعفنالا ءانثأ طشنت ىتلا مسجلا ددغو خملا نيب ةرشابلا

 : ناعرف هلو « خملل ىوقلا دعاسملا وه ىدارااللا ىبصعلا زاهجلا 6

 زاهج ىواتبمسلاو ؛ ةايحلل ةيداعلا رومألا رييستب متهيو ىواتبمسارابلا

 * ءىراوطلا ةهجاوم

 اهمهاو « ةرشابم مدلا رايت ىف اهتازارفا ءامصلا ددغلا زرفت

 سايركنبلاو ةيرظكلاو ةيقردلا تاراجو ةيقردلاو ةيربونصلاو ةيماخنلا

 عبارلا لصفلا عجارم

 ٠ مط « فراعملا

 « باوطلا ديس ؛ ةمجرت ٠ سفئلا ملع لخدم (154) فوديفاد  ؟

 مس 164 ب



 ٠ بطح وبأ داؤف : ميدقتو ةعجارم ٠ مازخ بيجن « رمع دومحم
 ٠ ؟ ٍط « رشنلل ليهورجكام راد : ةرهاقلا

 « لوشاألا لداع : ةمجرت ٠ سفنلا ملع ىف ةمدقم )١519( جيتيو ل ©

 ٠ صخشلا زيزعلا دبع « ظفاح ليبن ؛ رافغلا دبع دمحم

 ليهورجكام راد : ةرهاقلا . رافغلا دبع مالسلا دبع 0 ةعجارم

 4 ل 1503 فالمسمما, ث 11 عمجل (1983) 1من ون عنو م قا عطمأ هع

 اا. 1. ل, 8: تل

 5. 1كمم6 6ث آما, 805. (1986) 56 01 ءموقن هك راطجوأمامعتعقأ همم

 كتمستعمل مقرعطما هوو, 0:ئمدن : 51ةءابةأل

 6. 1ك 3مهنب 113ةصققت 2 5ءودل (1984) طوزءطماموز : ذم 11 ع

 للا. ال. : 883, ةاط تل

- ١٠66. 
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 نفا نفص متي

 اع رحل | احح 1

 سمايل فلا
 كاردالا

 دهفت

 معا

 ٠ كاردالا فيرعت

 ٠ كاردالاو ساسحالا

 :.ءايزيقركينلا
 ٠ ةيفرعم ةيلمع هفصوب كاردالا

 ٠ كاردالا ىف هابتنالا رود

 ٠ كاردللل ةددحملا ةيتاذلا لماوعلا

 ٠ ىكاردالا ميظنتلا

 ٠ ةفاسملاو قمعلا كاردا

 ٠ ةكرحلا كاردا

 ٠ نمزلا كاردا

 ٠ ةبكرملا ءايشألا كاردا

 ٠ كاردالا تابث

 ٠ ىكاردالا ميظنتلا ريغت

 ٠ عدخلا

 سوااسهلا ٠

 ٠ ساوحلا قاطن جراخ. كاردالا
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 كيبيومت

 (ناسنالا اهيف امب) ةيناويحلا ةكلمملا عاونأ نم اريثك نأ نم مغرلا ىلع
 اهضعب فلتخت اهناف « ةدحاو (ةيعيبط) ةيقيزيف ةئيب ف شيعت نأ اهنكمي
 هذه عم اهلماعت قرط  لاثملا ليبس ىلع  اهنم ىتش لماوع ىف ضعب نع
 ةيؤرلا ىلع رقصلا نيع ةردقف ٠ اهتاكاردا مث نمو اهساوح ةدحو « ةثيبلا
 بالكلا ىدلل مشلا ةردقو ٠ ةيمدآلا نيعلا ابيرقت فصنو نيترم قوفت دعب نم
 قيرط نع  بالكلل نكمي ذا « ةدع لحارمب ناسنالا ىدل اهتريظن قوفت
 صاخشألا هيدحتو « تازافلا برست فاشتكاو « تاردخملا فشك  مشلا
 ىلع ةبيجعو ةردان ةردق ططقلا ىدل نأ امك ٠ ضاقنالا تجت نينوفدملا

 ىلع ةيانعلاو ةياعرلاب اهدهعت نم ىلا وأ ىلصألا اهتأشن ناكم ىلا ةدوعلا
 رداصملا ددحي نأ نيباعثلا عاونأ ضعب عيطتسيو ٠ تافاسملا دعب نم مغرلا
 قيرط نع هتسيرف فشتكيف « ءارمحلا تحت ةعشألا اهنم ثعبنن ىتلا

 ىيدثلا ناويحلا مسج. نم ةثعبنملا ءارمحلا تحت ةعشالا ىأ « ةرارحلا

 دقلو ٠ سمادلا مالظلا ىف ةديدش ةقدب اهمجاهيف 2« (راحلا مدلا تاوذ)

 زاهج ىقرأب تاقولخملا فرشأ 3 ناسنالا )م ىلاعتو هئاحبس هللأ صتخا

 + قباسلا لضفلا ىف اديب افك ىبنمع
 شيعي هدجن لوألا ماقملا ىف انمهي ام وهو  ناسنالا ىلا انلقتنا اذاو

 ةيلخادلاو (ةيعامتجالاو ةيقيزيفلا) ةيجراخلا تاهبنملاب ءىيلم ملاع ىف
 ٠ ةظحل لك ىف تاهبنملا هذه نم تارشعل ضرعتيو « (ةيسفنلاو ةيمسجلا)

 ىلع رداق الو ايهم ريغ ناسنالا ىدل ىبصعلا زاهجلاو سحلا ءاضعأ نكلو
 انكاردا ناف انه نمو ٠ ةظحل لك ىف ةدحاو ةعفد تاهبنملا هذه لك لابقتسا

 ةافصملا وأ حشرملا نم اعون كانه ناك « ىئاقتنا ساسأ ىلع متي تاهبنملل
 ؛ةنيعم ةظحل ىف سحلا وضع ريثت نأ ىف تاهبنملا ضعب حجنت ذأ 2« 117

 ةقطنملا ىلا  ةدروملا ةيسحلا باصعألا ربع  .اهلسرتو «ةلاسرلا» لبقتستف

 ساوحلا نم ةساح ىأ نم اهلبقتسن ىتلا تامولعملا نودتو ٠ خملا ىف ةبسانملا

 ىف ىرجت ىتلا ةيبصعلا تاعفدلا قيرط نع 0048 ةرفش وأ زومر ةئيه ىلع
 7١و. < ليملا ؛ ةعاس/ليما/ه9) ابيرقت توصلا ةعرسب ةيبصعلا فايلألا
 ةدش تداز املك ةيناث/ةيبصع ةعفد م١٠ ىلا ٠ نم اهتابذبذ دادزتو « (رتم
 ٠ دلجلا ىلع طغضلا عفترا وأ ءوضلا

 لس أ|6هباس



 ينيكو  ةهطبنو حك ف ل دنا يطابق ىق تامولعملا هده رسفت مث

 تبصع# ريغ ل ةليسرب ..ه ىنع ةضعلا رهذدلا دريو « ىنعم ناسنالا

 وصع يدش ىف بحح ىدل تاهينشوو بسانثملا درلا  ةردصملا ةيكرحلا

 ضتشلا :هوسيفتو + مارتلا" هذقلا) ةنيفم دوق فاذ نمحلا
 عقوتلا يدم هيذدل ةنيعم ص'اوحل ةحشتلم  ةظحللا هذه ىف  هبنملا لابقتساب

 بحصلاب ءىبم قيرط ىف الثم ريسن بد5 ناق ... ةيمهاألاو ةفلألاو
 1 يلا ةجاح. ىف تسل ةعلس ىلع هعادلا ءادب ىلا ثفتلت ال دقف « ءاضوضلاو

 كن' ' لاحلا هذه ىف لوقثو كمس ىطني ءادد ىلا امتح. هبتنثس كنكلو ..
 ؟ ىذا كاردالا ىذعم امق « ءادنلا اذهتكردأ

 كاردالا فيرصت - ١

 طامنأ ميظنتب اهقيرط ىع موقن ىتلا ةيلمعلا وه 26:0ءمانم» كاردالا

 ملع ىف كاردالا حلطصم مدختسيو ٠ ىنعم اهباسكاو اهريسفتو تاهبنملا
 تاراشال ةجيتن كلذو ٠ انماسجالو ملاعلل ةرشابملا ةفرعملا ىلا ريشيل سفنلا
 ؛ دلجلاو ناسللاو فئألاو نانذألاو نانيعلا : سحلا ءاضعأ نم انيتأت ةيبصع
 تالبقتسملا ميسقت نكميو ٠ ةيلخادلا نذآلا ىف نزاوتلا ءاضعأ نع الخف
 ةيكبص اهلاث# و ةنيعم تاهيبنمل ةساسحب مسجلا نم ماسقأ ىه وز 5 601

 : ىلي امك نيعون ىلا (نيعلا

 مسقتو ٠ ةيجراخلا تابنملل بيجتست ىهو : ةيجراخ تالبقتسم ( أ
 : نيفئص ىلا

 ٠ فئالاو نائذالاو نانيعلا ؛ ىدملا ةديعب تالبقتسم : الوأ
 ٠ ناسللاو دلجلا : ةلصتم تالبقتسم : ايناث

 ٠ مسجلا لخاد نم تايبنملل بيجتست : ةيلذاد تالبقتسم (ب

 امك ا/ء1ل1ن1 ىقيقحلا ملاعلا نيب قرفن نأ بجي لاجملا اذه ىفو ٠ قالطالا ىلع ةيفارغوتوفلا ةروصلا هبشي ال كلذب وهو « ىنعم اهئاطعأو تاساسحالا ةمجرت وه « ةيسحلا تاراشالا نم ىناعملا ةءارق وه نذأ كاردالا
 2١ بئاج ىف 0ا]وءا10 ةيعوضوملا ثادحالا نم نوكملاو؛ءايزيفلا ملاع هفصي
 زكرتي الو ٠ رخآ بئاج ىف ثادوحتل كردملا وأ ة8نطزوءالالع ىتاذلا ملاعلاو
 نيملاعلا نيذه نيد ةقرفتل و ٠ ودبت فيكو ثادحالاو ءايشاآلا هذختت ىذلا رهظملا لوح. رودي هنكلو ؛ ةيعوضوملا ثادحألا ىف كاردالا ةسارد لاجم
 ؛ هتاهدط جردتو هتاجوم لوط ببح سم رمحألا ءوضلا نيب زييمتلا رظانت
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 فقوت نم هينعي امو رورملا ةراشا ق مدختسي امك رمحألا ءوضلا لياقم ىف

 + رسل نع

 سنجلا تنكم ىتلا تاردقلا دحأ كاردالا نأ ىلا ةراشالا ردجتو

 شيعن ىتلا ةئيبلل نيعاو اهب حبصن ىتلا ةيلمعلا هنا ذا « ءاقبلا نم ىرشبلا
 كلذكو + انساوح نم انيتأت ىتلا تاهبنملا رايتخا قيرط نع كلذو « اهيف
 نذا كاردالا نوكت ىتلا ةيسيئرلا رصانعلا نوكتف ٠ اهريسفتو اهميظنت
 : ىلي امك

 : ناسيك(
 ٠ ميظنتلا (ب

 ٠ ريسفتلا ( ج

 كاردالاو ساسحالا

 ؛ دعب مسحت مل ةلكشم 56583808 ساسحالاب كاردالا ةقالع لازتام

 دح ىلا نيتيلمعلا نيب امهلوأ لصفي ٠ لقألا ىلع نييأر ددعن نأ نكميو
 ىلع ٠ ةيجولوكيس ةيلمع كاردالاو « ةيجولويزيف ةيلمع ساسحالا : نيعم
 نيب طبر ةيلمع كاردالا نآو « ناتلماكتم نيتيلمعلا نأ امهيناث ىري نيح
 لصافلا طخلا دي ذا ؛ ريخنألا ىأرلا فص ىف ةلدآلا نأ ودبيو ٠ تاساسحالا

 نأ لضفألا نم هئأ ودبيو ؛ احوضو لقأ ةيكاردالاو ةيسحلا تاربخلا نيب 8

 لكش رظنا) جردتم لصتم ربع عقت اهنأ ىلع تاربخلا هذه لكم ىلا رظنن
 -١(. ه0

 كاردالا ساسحالا

 ْ 20 ا

 كاردالا/ساسحالا لصتم : ١( -6) لكش

 عت نذل زجل ونش ىلع ةيسفلا تاربشلا نيسفك نكت نيح .قلقو
 دمتعت اهنأ دقتعي ةيكاردالا ةرهاظلا ناف « دلجلا وأ نذآلا وأ نيعلاك اهيف

 طبترت كاردالا ةسارد ناف مث نمو « ىقرأ ىوتسم تاذ تايلمع ىلع

 لاح لك ىلعو ٠ ريكفتلاو ركذتلاك ةيفرعملا تايلمعلا ةساردب اقيثو اطابترا
 نذلو « ةفرعملاو كاردالاو ساسحالا نيب لصاف طخ عضو بعصلا نم هئاف

 بئاج ىق ةيسحلا تايلمعلا ىلاجم نيب عقي كاردالا نأب لوقلا نكمي

 ٠ (؟-6 لكش رظنا) رخآ بئاج ىف ةيفرعملا تايلمعلاو

 سالوا] ب



 ةيفرعملا تايلمعلاا ظ ةيسحلا تايلمعلا |

 ركذت - 550
 5 5 ردالا رصف ريكفت >1 نإ

 ملعت 1
 عادبا 5 قودت

 تامولعم زيهجت سمل
 ساسحا

 ةيفرعملاو ةيسحلا تايلمعلا نيب كاردالل طسولا عقوملا : )0  ١( لكش

 الثمف“ ةقاطلا نم ةفلتخم لاكشأل بيجتست ىسصلا لابقتسالا ءاضعأ نأ
 .٠٠ةيكيئاكيم تابذبذل نذآلا بيجتستو « ءوضلا تاجومل ةيكبشلا بيجتست

 تامولعملا نم ةريبك تايمك لهاجتن انئاف ةلحرملا هذه دنعو ٠ اذكهو

 « ةيجسفنبلا قوف الو « ءارمحلا تحت ةعشاألا ىزن ال نحن الثمف « ةلمتحملا
 تارشحلا ضعبل ثدحي املثم ةيبرهكلاو ةيسيطانغملا ةقاطلاب رثآتن الو
 ةعشالا وأ « ةدرفنم ةداملا تائثيزج ةيؤر اننكمي الو « رويطلاو كامسألاو
 كلذ « شيفافخلا تاحيص عمسي نأ عيطتسي ال انم ريثكو « (سكا) ةينيسلا
 0 اندوجوو انئاقيب لصتت ال ةقاطلل رداصملا ةذه اهلمحت ىتلا تامولعملا نذل

 ساوحلا نال ؛ عقاولل ةآرم سيل كاردالا ناب لوقلا نكمي انف نمو
 ادامتعا كاردالا ددحيو ٠ انب ةطيحملا رهاظملا نم ريثك ىلا بيجتست ال

 (ىعيبطلا) ىئايزيفلا ملاعلا ليوحت ةيلمع هنأ ىلع هذه رظنلا ةهجو ىلع
 نم ةمخضلا ةيمكلا ضيفختب ةيكاردالا تايلمعلا صتختو ٠ ةيلفع روص ىلا
 « ىوضعلا نئاكلا اهمدختسي ةريغص ةيمك ىلا ةئيبلا ىف ةحاتملا تامولعملا
 نع ةزجوم جذامنو افاصوأ اهب نوكن ىتلا ةيلمعلا وه كاردالا ناف مث نمو
 ٠ ةئيبلا هذه ىف طادنأو تاقالع فاشتكاب كلذ متيو ؛ ةئيبلا

 ةفئيح. « فاص وج ىف قهاش ريغ عافترا ىلع قلحت ىتلا ةرئاطلا بكارب الثم كلذل برضيو ؛ تاساسحالل ريسفت كاردالا نا : لئاق لوقي دقو
 اليلق الا ىمدلا مجح. ىف اهئاكو راجشألاو لزانملاو تارايسلا هل ودبتس
 ناسنالا كردي دقف « كلذ نم اديقعت رثكا ةلأسملا نكلو ٠ (كاردا اذهو) ىعيبطلا اهمجحب اهدوجو كردي هئاف كلذ عمو ؛ (اساسحا لثمي اذهو)
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 ىأ)ا اهيارو هينم ل كاكازدا واقاقعلا وا :لاكا وا نفمفلا نأ نفرملاك ةكيفم
 نانكمي ساوحلا زاهجو ىرشبلا خملت ىعيبطلا بيكرتلا نأ امك ٠ ( سواله
 روص ىلا ةتباثلا روصلا نم ةعباتتم ةعيرس تاعومجم ليوحت نم ناسنالا

 5 3ك -

 «ساسحالا ىلع دمتعي ةيوسلا هلاوحأ مظعم ىف كاردالا نأ لوقلا لمجم
 نكمي امك ٠ ساسحالا ىلع دمتعت ال ةيوسلا ريغ ةصاخبو هلاوحأ ضعب نكلو
 ٠ ةيفرعملا تايلمعلاو ةيسحلا تايلمعلا نيب عقي كاردالا نأب لوقلا

 ءايزيفوكيسلا - ؟
 ؛ امهريغو ءوضلاو توصلاك ةيئايزيفلا تاهبنملل ناسنالا ضرعتي

 ةدشلا نم ةجرد ىلا لصت نأ دبال ذا « اعيمج اهل بيجتسي ال هنكلو
 « هساوح اهلبقتستف ناسنالا ىف رثؤت ىتح. (ءوضلا ةعاصن وأ توصلا عافترا)
 . اهل ةبسانملا ةياجتسالا هنع ردصتو « ىبصعلا هزاهج اهرسفيو
 ثادحألا عم بنج ىلا ابنج امئاد ريست ال ةيجولوكيس تايلمع تاباجتسالاو
 كاردالاو ساسحالل انتسارد دنعو ٠ ىجراخلا ىعيبطلا ملاعلا ىف ةيئايزيفلا
 دوجولل نيبئاجلا نيذه نيب ةقيثولا ةقالعلا كلت وه وتلا ىف هفشتكن ام ناف

 طؤرعطموط زلم: ءايزيفوكيسلا ةسارد تأشن انه نمو « ىئايزيفلاو ىسفنلا

 ةقالعلا ةسارد اهنأب فرعتو « ىئايزيفو سفن : نيعطقم نم نوكتت ةملكلاو
 ةقالعلاك « ساسحالل ةيمكلا صئاصخلاو « هبنملل ةيئايزيفلا صئاصخلا نيب
 تاهبنملا نيب ةقالعلا داجيا فدهب كلذو « هب ساسحالا ةدشو هبنملا ةقاط نيب
 اذمهيو ٠ اهنع ةجتانلا ةربخلا وأ ةيسفنلا رهاوظلاو (ةيئايزيفلا) ةيجراخلا
 ةيبلاغ ىف كاردالاو ساسحالا نيب ةقيثولا ةقالعلل ارظن اريثك انه ثحبملا اذه
 ةيساسأو ةيلوأ تاودأ ةيئايزيفوكيسلا قرطلاو ٠ انحملا نأ قبس امك تالاحلا
 ٠ ةيكاردالاو ةيسحلأ تايلمعلل ةيلمعملا ةساردلل

 ىديبمت لاثم أ

 تاريثاتلا وأ ةيجولوكيسلا ثادحاألا نيبو « نيعم هبنم نيب ةقالعلا نا

 ةقالع تسيل « ىوضعلا نئاكلا لخاد هبنملا اذه اهثودح ىف ببستي ىتلا

 تافصلا امامت ةيجولوكيسلا ثادحالا سكعت ال ثيحب « ةطيسب ةيزاوتم

 : ةركفلا هذه حيضوتل ةلثمألا ضعب كيلاو « هبنملل ةيئايزيفلا

 نزي رخآو مج ٠١ نزي مسج نيب نراقي نأ صوحفم نم انبلط اذا ١
 :لوألا نم لقثأ ودبي'ريخدالا نأ ررقي نأ نم امتع نكميم هئاف.« مه

 سه #5 ل



 نزت ةبيقح ىلا قيقدلا نم مج 1٠١ انفضأ اذا « ىرخأ ةيحان نم نكلو

 ٠٠٠١ نم) نزولا ىف ريختلا فاشتكا عيطتسي نل ادحأ ناف هنم مج "6

 نم امامت دحاو نيلاثملا ىف نينزولا نيب قرفلا نأ مغرب ؛« ١4٠( ىلا
 ٠ (امارج 4٠ وهو) ةيئايزيفلا ةيحانلا

 هذه ىلا تفيضأ مث « ةدحاو ةعمشب ةءاضم ةرجح نأ ضرتفنل  ؟
 يف ةءاسضالا ةدش نيب قرفلاب سحت نيسلا ناف « قرخأ ةعمش ةعمشلا .

 ( ةعمش ٠٠١ هتدش ىوق حابصمب اهتاذ ةرجحلا ثئيضأ اذا نكلو ٠ نيتلاحلا

 ساسحالا عيلمتست ال نيعلا ناف « حابصملا اذه ىلا ىرخأ ةعمش تفيضأ مث

 قدس ىتلا اهسفن ىلوألا ةفاضالا لداعت اهنأ عم « ةديدجلا ةفاضالا هذهب

 ىلا عجار فالتخالا اذه ىف ببسلاو « ىلواآلا ةلاحلاف اهب ساسحالا نيعلل

 ٠ نيتلاحلا ىف ىلصالا هبثملا ةدش يف قرفلا
 هيبنتلا لصتمو ىجولوكيسلا لصتملا نيب قرفلا ريوصتلو '* 

 مدسقي ذا « نازوآلا زييمت ىلع ةردقلا سايق ةبرجت ركذن « ىكايزيفلا
 ىف اعيمج- ىواستت ىتلاو « ةريغصلا تاناوطسالا نم ريبك ددع صوحفملل

 امهنم نانثا هيلع ضرعيو « نزولا ىف فلتخت اهنكلو رهظملاو مجحلا
 ) ةبرصتلا هذهل نيرايعم نامدختسيو نزولا :ىف احضاو افالتخا نافلتخي

 قرشا .ن زوالا نب نم .ادهاو راكم نأ كلذ دعب ةدوحقلا نم بلطي مذ
 نراسقن امدنعو ٠ نيرايعملا نيذه نيب ةفاسملا فصتنم ىف عقب هنأ هل ودبي

 « نيرايعم نيتذختملا نيتناوطسألاو سصوحفملا اهراتخا ىتلا ةئاوطسألا نسب

 ( قورفلا ىأ) تافاسملا نع ريبعتلا عم ؛ ىقيقحلا اهنزو ثيح نم

 راذنا) ايلعلا ةفاسملا نم رغصأ ىلفسلا ةفاسملا نأ رهظ دقف ؛« تامارحجلاب

 ىجولوكيسلا وأ ىتاذلا لصتملا نوكي ال ىرخأ .ةرابعبو ٠ (" 05 لكش
 + يدا يزقلا لضتملل ان اوه و |رظاذم

 ربكألا ىرايعملا نزولا - | ظ
 | ا

 هنأ ىلع راتخملا نزولا تاب | [ 20 35
 ةفاسملا فصتنم ىف | ص

 رغصالا ىرايعملا نزولا - ج
 ةفاسملاف « ىئايزيفلا لصتملا ىزاوي ال ىتاذلا لصتملا : (" - 5) لكش

 (س) ايلعلا نم رغصأ (ص) ىلفسلا
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 تاسبتعلا ب

 وضع نأ ءاضعألا فئاظو ملعو سفنلا ملع ق ةيساسألا قئاقحلا نم

 هينملا اذه ةدش تلصو اذا الا ىجراخ هبنمب ساسحالا هل ىتستي ل سحلا

 نئاكلا نم تاباجتس' ةيأ ثدحت ال ةذثلا هذه لبقو « ةنيعم ةجرد ىلا

 عيطتسي هبنملا ةدش نم ةجرد لقأ ىلع قلطيو. هبنملا روهظل ةجيتن ىوضعلا

 ةطوهاسأع '!طموطم14 ةقلطملا ةبتعلا اهزييمتو اهب ساسحالا سحلا وضع

 مدع وأ ام هبنم ةيؤر نيب لصفت ىتلاو « ايئاصح'ا ةددحملا ةطقنلا كلت وأ
 لكل اساسح سيل ىوضعلا نئكاكلا نأ كلذ : هعامس مدع وأ هعامس ؛« هتيؤر

 ضعب ناف « اهتدُش تفلتخا امهم تاهبنم نم ةيقيزيفلا ةكيبلا نع ردصي ام
 نأ نم اضافخنا رثكأ تاوصألا ضعبو « ىرت نأ نم اماتعا رثكأ ءاوضألا

 ٠ اذكهو هوو عم دش

 سحلا وضعل نكمي ال ؛ تاهبنملا نم نينثا ىتدنث نيب قرفلا نأ امك
 هذهو « ةنيعم ةجرد ىلا ةدشلا ىف قرفلا اذه لصو اذا الا اهب ساسحالا

 هبنملا ةدش ىف قرف لقأ وأ 21::ءءعدفوا 1طمعةطم1ف ةقرافلا ةبتعلا .ىه

 وأ < دادقا 2[هنععوماو طلقءمعممع (.182) هتظحالم سحلا وضع عيطتسي

 ٠ هفشك نكمي هبنملا ىف ريغتلا نم ردق لقأ
 « اقلطم ةيلمعلا براجتلا ىف مدختست ال اهنأ الا ىرخأ ةبتع كانهو

 سحلا وضع عيطتسي ال هبنملل ةدث ربكأ نع ربعتو « ايلعلا ةبثعلا ىهو
 ةريبكلا ةدشلا هذه لثم مادختسا نأ ىعيبطلان مو« اهنم ردكأب ساسحالا

 ٠ ةمدختسم ريغ ىهف اذلو سحلا وضعل افالتأ ببسي هبنملل

 ىلع ةعاس عض : ةيتآلا ةبرجتلا ركذن توصلل ةقلطملا ةبتعلا ديدحتلو

 توص هنم عمسي نأ عيطتسي ال ددحم ناكم ف سلاج صخش نم ريبك دعب
 ىتح. صخشلا اذه نم ايجيردت ةعاسلا برق مث « (22)قالطالا ىلع ةعاسلا

 نوكت كناف ٠ ةعاسلا توص عامم ىف اهدنع صخشلا أدبي ةطقن ىلا لصت

 ٠صخشلا اذهل ةبسنلاب ىعمسلا هبنملل ةقلطملا ةبتعلا ديدحت ىلا تاصوت دق

 لاقتنا ةلحرم عقاولا ف ىه توصلا ةدشل ةقلطملا ةبتعلا ناف كلذل اعبتو

 نيبو « هعامسزم نذأآلا نكمتت ال فعضلا نم ةجرد غلبي ىذلا توصلا نيب

 كلذ قبطنيو ٠ هعامسب نذألل حمست ةوقلا نم ةجرد غلبي ىذلا توص'ا
 ةرتفلا ىه ءوضلل ىلفسلا ةبتعلاف ٠ ىرخآلا تاهبنملا رئاس ىلع اضيا
 نيبو ؛« هب ساسحالا نع نيعلا رجعت ىذلا فيعضلا ءوضلا نيب ةلصاقلا

 ٠ هب ساسحال نيعلل ىنستي ىذلا ىوقلا ءوضلا

 اهيلا سلجي ىتلا ةدضنملا ىلع جيردت عضو ةرورض ظحال )١(
 .٠ تالواحملا ءانثأ ةعاسلا صوحفملا قرع الأ ةرورض عم ( صوحفملا
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 نكيلو اتباث برو صخشل مدق ةقرافلا ةبتعلا ةيتآلا ةبرجتلا حضوتو
 هئاف « مج ٠١١ نكيلو رخآ نزو نيبو هنيب نراقي هلعجاو 2« مج

 نا نم فعضأ امهميب قرفلا نأل كلذ ٠ نييواستم نينزولاب ةداع سحي
 ١٠؟ هنزو رخآب ريخآلا ىزولا ريغ مث ٠ امهنيب ةنراقملا ىلع صخشلا دعاسي
 ساسحالا ىف صخشلا ادبي ىتح جيردتلاب نزولا اذه دز اذكهو « امارج
 ةلحررم ىلا تلصو دق نوكت كلذ دنعف « لوألا نم لقثأ ىناثلا نزولا نأب
 ةلحرم اتم حو. :ضصختشلا اذهل ةنيفلا نازوأللا ويدقتل ةقرافلا :ةقعلا
 اهرغصل ةجيتن اهب ساسحالا نكمي ال ىتلا ةريغصلا قورفلا نم لاقتنا
 ٠ اهربكل اهب ساسحالا نكمي ىتلا ةريبكلا قورفلاو

 ديدحت ةلكشم ءايزيفوكيسلا ىف ةفورعملا ىرخآلا لكاشملا نيب نمو
 نيعم راجرف ىف نيتطقن نيب ةفاسم رصقا ىهو « نيتطقنلا تاذ ةبتعلا
 امهفصوب امهب ساسحالا صخشلا عيطتسي 85006515606 سململاب ىمسي

 ررقي « ةريغص راجرفلا ىنس نيب لصاوفلا نوكت نيحو « نيتزيمتم نيتطقن
 ٠ طقف دحاو نسب رعشي هنأ صوحفملا

 ىف ةدايز وأ « ادرفم اداح. اطخ تناك ول امك انه ةبتعلا تفصو دقلو
 فلتخي صخشلاف « كلذك سيل رمآلا نأ الا « اقيقد اديدحت ةددحم هيبنتلا

 ىرورتشلا نين جيتي كلذل ٠ .ىرخل ىلإ ةظعتل نمي ةهاسلئاورهتينامخ ف
 اهلوح كرحتت ةطقن وأ ؛« ايئاصحا اسايقم اهفصوب ةيتعلا ديدحت ةداع

 ىف ةرثؤم اهنوك ىلا ريثات تاذ ريغ اهنوك نم ايجيردت ةيئايزيفلا تاهبنملا
 ٠ ناسنالا ساوح

 ( امال االوم) 776م6 ربيف نوناق ج

 ىرخآ ةعمش ةفاضا ةعرسب ظحلن انناف ةدحاو ةعمشب ةرجح تئيضأ اذا
 ٠ ماع !ادبملا اذه نأ ودبيو « ةيلمعلا ةيحانلا نم ريفتت ال نيلاحلا الك ىف ةءاضالا ةدسش نأ كلذ ؛ ظحلت الف ةءامضالا ةديج ةرجح ىلا ةدحااو ةعمش ةفاضا امأ ٠ فعاضتي ءوضلا نأ كلذ 4 اهيلا

 امدنع نكلو ٠ هكاردا نكمي قرفلا اذه نأ ررقن ىكل « ديلا ةحار ىلع عوضوم مارج 6٠ نزول ةيفاك ةفاضا مارج ١ ةميقلا دعن نأ نكمملا نمو
 نم ٠١ امئاد نوكي هكاردأ نكمي قرف لقأ نأ ودبيو ٠ نزولا ىف ريغتلا ةظحالمل مارج 4 ةفاضا نيعتي هناف مارجب ٠ نزول ةبسنلاب امأ ١ نزولا ىف قرفلا كردن نا لبق مارج ؟ فيضن نأ بجي هئاف مارج ٠ نزوب أدبن
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 14114«2 ماع «ربيف تسئرا» ةبسنلا هذه ىلا راشأ دفو ٠ هب أدبد ىذلا نزولا

 ٠ ربيف نوناقب خيراتلا اذه ذنم تفرع دقو

 ىلي ام اهطسبأ نوكي دق « ةددعتم روص ىف نوناقلا اذه عضو نكميو
 لِقأ افلتخم ودبي ىكل ةيلصألا هتميق نم ةتباث ةبسنب هبنملا دادزي نأ بجي»
 لثمي نيهبنم نيب هكاردا نكمي قرف لقأ نا» : وأ ٠ «هكاردا نكمي فالتخا

 ٠ جيا امهرادقم طسوتم نم ةتباث ةبسن

 : ةيتآلا ةبرجتلا ءارجا نكمي نوناقلا اذه قيقحتلو

 « مس هرك بيترتلا ىلع اهلاوطأ تاميقتسم اهيلع تاقاطب هيلع ضرعا مث
 نيميقتسملا ىري صخشلا ناف ٠ اذكهو كدي مسكرا , مسكرال 2« مسخرم

 نيميقتسملا نيب قرفلا كردي مل صخشلا نأ ضرفنلو ٠ نيلداعتم ةرم لك ىف
 ىلع ةبرجتلا انررك اذاف ٠ مس 8 ىلا ريغتملا ميقتسملا لوط لصو امدنع الا

 اعبت انئاف « مس 6 هلوط تباث ميقتسم مادختساب هسفن صخشلا اذه
 قرفلا لصي امدنع نيميقتسملا نيب زييمتلا ىف أدبي هنأ دجن «ربيف» نوناقل

 « ةيناثلا ةلاحلا ىف 3 د ىلوألا ةلاحلا ىف ف نأل « مس * ىلا امهنيب
 لوط نيلعاج ةثلاث ةرم هسفن صخشلا ىلع اهتاذ ةبرجتلا انررك اذاو

 ...٠ اذكهو 7 لداعت ةقباسلا ةبسنلا نأل ؛ مس 4 وه نوناقلل

 عونلل ةبسنلاب مومعلا هجو ىلع ةتباث ةبسنلا ةذه نأ «ربيف» دجو دقو

 : ةيتآلا ةروصلا ىف نوئاقلا اذه صيخلت نكميود#
 ةقرافلا ةبتعلا

 ةتباك ةيمك “ - تسل[ هبت
 : ىلي امك ةداع بتكيو

 لك
0 

 : نا ثيح
 ٠ ىلصأالا هبنملا ةدش < 8
 مزاللا هبنملا ةدش ىف طيسبلا ريغتلا - لل 8

 ٠ ةقرافلا ةبتعلا وأ هب ساسحالل

 فرحلا اذه ريتخاو ) ةتباث ةيمك < 7
 ٠ (هسفن «ربيف» ل ارمر

 ه اال ال



 ىلصالا هبنملا ةدشو ةقرافلا ةبتعلا نيب ةبسنلا نأ ىأ « تاهبنملا نم دحاولا

 تابتعلل ةددحملا لماوعلا ضعب  ه

 ةجيتن كلذو « تابتعلل مهديدحت ىف ضعب نع مهضعب سانلا فلتخي
 وأ رصبلا ةدحو) هتيساسح ةجردو سحلا وضع ةلاح اهمهأ ىتش لماوعل
 . خملا ىف ةيوضعلا ةباصالاو « ريقاقعلا لوانت كلذك اهنمو « (عمسلا ةفاهر
 ىلا درف نم  ةبتعلا ديدعت ىف فالتخألا جتني ال دق ىرخأ ةيحان نمو
 دادعتسا ىف فالتخلا نع جدني دق هنكلو « ساو- لا ةدح ىف قورف نع . رخآ
 ةباجتسسالا زيحتب ىمسي ام وهو « اهب هبيحرتو ةباجتسالل صخشلا

 ٠ نيعم هاجتا ىف ةباجتسالا وأ 26500886 38

 مادضانم فكازلا راقعلا راثآ صحف ىلا تفده ةسارد كلذ ىلع لاكملاو
 0 ركسلا وأ اسشنلا نم يمك لب (« ةلاعف ةدام ةيأ ىلع ىوتحت 9 ب وبح)
 راثآ «كلرالك» سرد دقف ٠ (ءاحيالا قيرط نع رثؤت نأ نكمي اهنكلو
 نيذلا نو.دوحفملا دقتعا ذا « ملالاب ساسحالا ةبتع ىلع فئازلا راقعلا
 نأ رسهظف « .ةمداعموذب ملالل نكسم اهنأ ةفئازلا بوبحلا هذه اوطاعت
 ٠ (ملألاب ساسماالا تضفخ ىأ) ملآلا ةبتع نم تداز دق ةفئازلا بوبحلا
 «ريغتت عل ميلألل دارفألا ءالؤه ةيساسح نأ لصفملا ليلحتلا نيب دقف كلذ عمو
 ٠ ملآلل ةيساسحلا قريغتلاو ةيتعلا ىف ريغتلا نم لكب طبترا دق ملألل نكسم ىقيقح راقع ىطاعت ناف ىرخا ةيحاننمو ٠ ملألا ضافخناب مهريرقت درجم وه طقف ريغت ام نأو

 ةيفرعم ةيلمع هفصوب كلاردالا - ؛
 هابتنالا اهنم ةديدع ةطشنأ ىلع لمتشت ةيفرعم ةسيلمع كاردالا

 ٠ عقاولاب ةفرعملا ءاقتلا ةطقن كاردالا دعي امك ,ىرخدألا تايلمعلا قثبنت هنمو « ةيساسا ةيفرعملا ةطشنألا رثكأ دعي كاردالا اناف « ةلعافتم ةكباشتم ةيفرعملا تايلمعلا نأ عمو ٠ اقيثو اطابترا اضيأ ملعتلاب طبتري امك « ةغللاو تامولعملا زيهجتو ةركاذلاو ىعولاو ساسحالاو

 كتبكر يف ةيمزيتامور مالآ وأ ؛ كيوخأ نيب ةثداحم وأ ؛ عايذملا توص وأ ؛ قيرطلا ءاضوض ىلع زكرت نأ كنكميف كلذ عمو ؛ اهلمحت ىتلا راكفألاو تاملكلا نع تاملكلا فورح كلغشت ال  روطسلا هذه أرقت امدنع - نكلا تناف « هيلا هبتني ام ررقي كاردالا نم ةركبللا لحارملا ىف ناسنالا نا

 هد ؤذك4م بب



 ىنعم داجيا ىلع كتردق دادزت كهابتنا زكرت امدنع كنكلو ٠ كلذريغو...

 ٠ رقت امل

 هلل ووش سطل نات نأ م كارذتلاق' جيعولاىآ روعتشلا لؤي انك
 ةعيبطلل ارم ءاكب هبسحت دق كنكل ٠ ةداعسلا ةرمغ ىف تنأو ايلسمو اعئار

 « ةريثك حاون نم كاردالا ىف ةركاذلا لخدتتو ٠ ابثتكم انيزح نوكت امدنع

 نيب نراقي ىناعملا زومر ناسنالا كفي امدنعو تامولعملا ساوحلا نزتخت ذا
 ةيعامتجاو ةيمشو ةيسملو ةيرصبو ةيعمس) ةيجرراخ تاهبنم نم هكردي ام
 امك ٠ ةركاذلا 2 ةلئامم تاربخي (تالاعفناو سيساحأ) ةيلخادو (اهريغو

 نحذف « كاردالا ءانثأ 11مم .220ععوؤاقه تامولعملل زيهجت ثدحي

 ةيضاملا فقاوملا نراقنو « كلذ دعب هيلا هبتنذ فوس تامولعملا ىأ ررقن

 ةفرعملا ف كلذك ةغللا رثؤت امك ٠ تامييقتو تاريسفت ىلا لصنل ةرضاحلاب

 ٠ رشابم ريغ قيرطب كاردالا ةغايص ىفو

 ىتلأ لاكشالا كلذ ليلد ؛ ةطشن ةعيبط تاذ ةيفرعم ةيلمع كاردالاو
 لقميو « طشن ءىث انكاردا نأ ىلا ريشت ىتلاو « اهبلق وأ ايسكع نكمي

 ٠ ءايشالاب انتفرعم ىلع ادامتعا ةيسحلا تامولعملل ريسفت نسحأ نع اثحب

 «ركين» هممص عادخلا نم عون وهو 260161 06 ركين بعكم كلذ لاثم

 نأ ظحال ٠ (54  ه لكش رظنا) 1889 ماع ىرسيوسلا ىعيبطلا ملاعلا
 حطسلا وأ بعكملل ىمامألا حطسلا اما : نيتثيه ىلع ودبي ىفلخلا حطسلا
 ٠ فافش بعكمل ىفلخلا

 ركين بعكم : (4 - 0) لكش

 تاع



 هارن ىدلا قايسلا ىلع لب طقف ءىثل' رهاظم ىلع كاردالا دمتعي الو

 لماع رثأ حضونو ٠ ةيكاردالا ضورفلا ىلع ةقباسلا ةربخلا رثؤت امك « هيف

 ةارملاو ةباشلا ةأرملل ضماع مسر وهو (06 - 5) لكش ىلا رظنلاب ةربخلا

 ٠ زوجعلا

 ةباشلاو زوجعلا : ناتأرملا « ضماغلا هبثملا : (0 - ه) لكش

 اهنأ ةضماغلا ةروصلا هذه اودهاش نيذلا صاخشالا نم 586 ىأر دقو

 عمو ٠ زوجع ةأرمال ةروص اهذأ /"0 ىار نيح. ىلع « ةريغص ةارمال ةروص

 اهنأ ىلع اهنوري فوسف (0 )4  لكش ىف ةدراولا ةغماغلا ةروصلا مهانيرأ
 ازوجع ةأرمأ لثمت اروص اوربي امدنع سكملا ثدصيو ٠ ةباش ةأرمأ

 ٠ ةيادبلا ىف

 ةقباسلا هتاربخو هاوتحمو مىشلا رهاظم مدختسي كسب كاردالاب مئاقلا نا

 ىلا ءىثلا ليلحتب موقيف « هاري ىذلا ءىثلا نع نيمخت نسحا نيوكتل
 تامولعملا قباطي كردم نيوكتل رهاظملا هذه مدختسي مث ؛ هرهاظم فلتخم
 ٠ دامهريغو ةقباسلا ةربخلاو ىوتحملاب ارثاتم « هل ةحاتملا

 ةنفارستت-طزن-ةزناطدكأ5 بيكرتلا ةطاسوب ليلحتلا ةيرظن ىلا انه ةراشالاو#
 . اهليصفت لاجم انه سيلو 2 1 ((رسيان» ابعضو ىتلا

 سل ا|ا/ل» مب



 كاردالا ُّق ةهاسبتنالا رود -6

 هابتنالا نافءانه نمو « هيلا هبتني نأ دعب الا اهينم ناسنالا كردي ال

 وأ ةددحم تاهبنمب مامتهالا وه هابتنالاو ٠ كاردالا ىلع قباس ةءدتنمو

 اهيف ةرؤبلا ددحتت 56168376 ةيئاقتنا ةيلمع وهو ٠ ةئيبلا نم ةئيعم بنئاوج

 ىعو ىلا ىدؤي امم ؛ هيلا هبتنن ام لوح كاردالا زكرتيو ٠ ةصاخ لماوعب
 ىف اريبك ارود هابتنالل ناف انه نمو « تاهبنملا نم ةددحم ةفئاطب هئاز
 تاهبنملا نم اديدع نأ نم مغرلا ىلعو ٠ كاردالا حاتفم هابتنالاف « كاردالا
 طقف متهن انناف « هسفن تقولا ىف انيدل ىسصلا لابقتسالا ةزهجأ ىلا لصت
 تاهبنملا صاوخ ىلع كلذ دمتعي الو ٠ ام ةظحل ىف هكردن نأ عيطتسن امب

 انفادهأو انتامامتها سكعت ىتلا ةيفرعملا تايلمعلا ىلع ابضيأ لب « اهدحو
 ٠ هايتئالاب يكاردالا ديدحتلا اذه ىمسيو « ةظحللا هذه ىف انتاعقوتو

 ناف « ةيمهألا نم ةريبك ةجرد ىلع وأ ةقئاش ةدام ةءارقل سلجت امدنعف

 ميشو ؛ كب ظيحتب اهب نري: نمو © انضماخ نوكي امايلاش كب ظيمي امن كذغو
 نولو ؛ قيرطلا ءاضوضو « ةبوطرلا ةبسنو « وجلا ةرارح ةجردو « كمسج
 ٠ ريثك كلذ ريغو ٠٠٠ تلوفلا بذيذتو « طئاحلا

 مهضعب ىريف 0 هابتنالا ةعيبط لوح سفنلا ءاملع مارآ تفلتخا دقلو

 ىف ةفلتخم طاقن دنع تامولعملا ةيفصتل 116: ةافصم وأ حشرم هابتنالا نأ

 ام ىلع ةطاسبب زكري ناسنالا نأ نورخآ ىري نيح ىلع « كاردالا ةيلمع
 دقو ٠ ةسفانملا ثادحالل رشابم داعبتسا نود ةربخلاب طبتريو هتيؤر ديري
 « هابتنالا اهيف طشني ىتلا كاردالا ةيلمع لحارم ديدحتب سفنلا ءاملع متها
 لابقتسا دنع : تالاح ةدع ىف لاف هايبتنالا نأ تاساردلا تضرتفاف
 « اهريسفتو ةيسحلا تايطعملا نيزخت دنع مث ؛« سحلا وضع نم تامولعملا

 ٠ نيعم لعفب مايقلل بهأتي وأ اهل بيجتسيس ناك اذأ ام ررقي ثيح

 ةيئاقتنا ةيلمع هابتنالا 1

 بنئاج نم ههابتنا رييغت عيطتسي هناف هينيع ناسنالا كرحي امدنع

 ىلا ههانتنا هجوي نأ هنكمي ناسنالا ناف كلذ ىلا ةفاضالابو « رخآ ىلا
 هنكمي ال ناسئالا نا ثيحو ٠ الثم عمسلاك ىرخأ ساوح هبثت ىتلا تاهبنملا
 ههابتنا ناف « انركذ نأ قبس امك ةدحاو ةعفد تاهبنملا لك ىلا هبتني نأ
 بلاطلا اهنم « ةريثك كلذ ىلع ةلثمألاو٠ 56160806 ايئاقتنا نوكي نأ دبال
 ىلع سيلو راكفألا نومضم ىلع زكرب ام ابلاغ وهف « هسورد ركذتسي ىذلا
 تافورب) عبطلا براجت ححصم نس سكعلا ىلع كلذو « ةيعبطملا ءاطخألا

 ضرع دنعو ٠ ابلاغ نومضملا الفغم ةيعبطملا ءاطخألا ىلع زكري ذا (ةعبطملا
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 ةعرس كردي فوم نيفكملا ناف ؛ عيرسلا ضراعلا زاهجب ةضماغ تاملك

 نومتهملا صاخشألا اماءاذكهو ٠٠ لوسر « ىبن ؛ سدقم : لثم تامثك

 هينجلا «رالودلا « لخدلا ٠ لثم تاملكل اعيرس مهكاردا نوكيسف داصتقالاب

 ٠ اذكهو هوو

 مسماب افورعم حبصأ ام ؛ ةيئاقتنا ةيلمع هابتنالا نأ ىلع لاثم ريخو

 تالفحلا هذه لثم ىوكتو 000م1 تزن ة:هاطاعت» «ليتكوكلا ةلفح ةلكشم»

  ىئاقلت لكشب رمتست ىتلا ةريثكلا تاثداحملاو ةبخاصلا اقيسوملاب ةكيلم
 « طقف ةدحاو ةثداحم ىلع زكري نأ نكمي اهيف صخشلا ناف كلذ عمو

 انه هابتنالا زيكرت ىلع ةردقلا مستتو ٠ تاثداحملا ةيقب لهاجتيو
 ديدحت اننكمي هتاذ تقولا ىفو « انهابتنا هجون نأ عيطتسن اننأ : نيتيصاخب

 ىلع انتردق نأ ىنعي اذهو ٠ نيعم عوضوم ىف هرمحو هابتئالا اذه ىدم
 ةدحاو ةثداحم طاقتلا عيطتسن ذا ) ةدئاف تاذ ىئافتنا لكشب هابتنالا زيكرت

 اننا هادؤم ابيع اهل ناف هتاذ تقولا ىفو « (تاثداحملا نم ديدع طسو نم

 ٠ دحااو تقو ىف طقف دحاو ءىث ىلا هبتنن

 راسيتخاا ددحت ةديدع لماوع كانهو « نذا ةيئاقتنا ةيلمع هابتنالا

 لماوع ىلا هبنملا رايتخا تاددحم ميسقت نكميو ؛رخآل هكرتو هبنا صخشلا
 ' ىلي امك ةيلخادو ةيجراخ

 نيعم هبنم ءاقثذا قف ةرثؤملا ةيجراخلا لماوعلا : الوأ

 ةهابتئالا ىعرتسي نيعم دح. ىتح.  ةدشلا ىلاع هبنملا : هبنملا ةدش سا

 (ةدجنلا : ةرركم ةئاغتسا عمسن نأ انهابتنا دشي : هبنملا راركت - "

 0 ةدجنلا

 ٠ 'ثباثلا ءوضلا نم رثكأ انهابتنا بذجي ريغتملا ءوضلا : رييغتلا . "

 ىلع ءادوس ةعقبك ) ةيفلخلا عم ضراعتملا لكشلا :؛ ضراعتلا - 4

 هيومتلا ءارجا ىف كلذ نم ديفتسا دقو ٠ انهابتنا دشي ( ءاضيب ةيفلخ

 ٠ ةكيبلا عم قستت سبالم دوذجلا سبلي نأك (ضراعتلا سكع وهو)

 ٠ فولاملا ءىشلا نم رثكا هابتنالا بذجي وهو : بيرغلا مىشلا
 نم ةيبذاج رثكأ نويزفيلتلا : ةماح نم رثكأ نم تاهبنملا عمجت - 5
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 نيعم هبنم راينتخا ف ةرثؤملا ةيلخادلا لماوعلا : ايناث

 ١ هابتنالا صقن ىلا ىدؤت ىهو ؛ ةيسحلا ةزهجألا بويع ٠

 « هيدل عابشالا صقان عفادلا دسي ام ىلا ناسنالا هبتني : عفاودلا  ؟

 ٠ هدنع ىوقلا عفادلا تاريثم ىلا ةدشب هبتني امك

 صاغ ناكم ىف اهلفط ءاكب عمست مألاك : ؤيهتلاو عقوتلا ٠

 م قيرطلا ىف ةديدش ةبلج اهظفوت الو هؤاكب اهلظفوي امدنع وأ 2 ءاضوضلاب

 انرايتخا ىف رثؤي ىبسن تابث هل ىلخاد ميظنت : ةيصخشلا  ؛

 ا ٠ تاهبنملل

 عباسلا رمتؤملا داقعنا ربخب سفنلا ملع بلاط متهي : لوسيملا  ه
 1991١(« سطسغأ ىف سمش نيع ةعماج ىف ةيسفنلا تاساردلل ةيرمدملا ةيعمجلل

 ٠ (نونفلل ضرعم) ىلودلا ىلانيبلاب لصتم ربخ ابلاغ همهي الو
 « ةطيسبلا تاقياضملا انمهت ال ةادعس نوكن امدنع : لاعفنالا . 5

 لجأ نم « ةبق اهبسحنف ةبحلا ىرن ةبثتكم ةيلاعفنا ةلاح ىف نوكن امدنعو
 لوق ىلا رظنا ٠ تاهبنملا ءاقتنا ىف مهم لماع لاعفنالا نا : لوقن كلذ
 : ةايحلا ةفسلف : ناونع تحك ةريهش ةديصق ىف «ىضام وبأ ايليا» رعاشلا

 اليلع تودغ ءاذا ودفت فيك ءاد كب امو ىكاشلا اذهيأ
 ةايحرلا ليحرلا لبق ئقوتت سفن ضرآلا ىف ةائجلا رش نا

 اليلكا ىدنلا اهقوف ىرت نأ ىمعتو دورولا ىف كوشلا ىرتو

 اليمج ائيش دوجولا ىف ىري ال لامج ريغب هسفن ىذلاو
 الوزي ىتح لوزي نأ فخت ال هيف تمدام حبصلاب عستمتف

 الوهج ليظت نأ راعلا نمف ىباورلا رويط اههنك تكردأ
 اليبسلا نودئاصلاو اهيلع وجلا كلم دق رقصلاو ىنغتت

 اليوط شيعت دقو ىكبتفأ ماع ضعب اهرمعو ىنغتت
 اليلظ دلل ريجبلا هنع راي طالا بلطت املثم وهللا بلطأف

 اليقلاو ىرولل لاقلا كرتاو اهنم ةعيبطلا بح ملعتو
 دايلذ ادبع تنك وأ اكلم تنك اريضخأإو الوأ ضرالل تنأ

 الوفألا فاخي نأ مجنلا ةفآ نكلو لوفألا ىلا مجن لك

 الوعي نأ ىلا هب ايفتف الظ ضرألا ىف تدجو ام اذاف
 اوسقعلا لوقعلا لهأ اوحيراف ىقشنل ةايحلا ىلا انيتآ ام

 البنج رجلا ىرت اليمج نك ماد كب امو ىكاشلا اذهيأ
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 هابتنالل ةيجولويزيفلا تاقلعتملا -ج
 تاكرح. لمعب ةداع موقن انناف « تاهبذملا دحأ انهابتنا بذجي امدنع

 ائيديأ عضن فيعضلا ىتوصلا هبذملا ةلاح ىفو « هبنملا هاجتا ىف اننويعو انسوؤر ريدن ىرصبلا هبنملا ةلاح ىفف « كاردالا ىلع دعاست ةنيعم ةيمسج
 بلقلا تابرض لدصمو « تالضعلا تارتوت ىف تاريفت ثدحت كلذ نع الضقو ٠ توصلا ردصم هاجتا ىف نينذألا ىدحا ريدن وأ « انئاذآ فلخ
 : ناتفيظو اهل نوكيو « سفنتلاو

 ٠ هبثملا لابقتسا ليهست : الوأ
 ةباجتسالا تناك اذا ةلاح ىف ةعيرسلا ةباجتسالل درفلا دادعا : ايناث

 ٠ اروف ةبولطم

 اهل هابتنالا صخشلل نكمي ىتلا تاببنملا ددع د
 نيهبنم عم لماعتن نأ اريثك بعصلا نم هنأ ةديدع ةيلمعم براجت تنيب

 براجت تيرجأ دقو ٠ اهتاذ ةيسحلا ةانقلا ىلا الصو اذا نيفلتخم
 نذألا ىلا ةعومسم ةدحاو ةلاسر لبقتست تاعامس اهيف تمدختسا
 صخشلا ارقي ناك وأ ٠ ىرسيلا نذألا ىلا امامت ةفلتخم ةلاسرو « ىنميلا
 نع ثيدح. عامس وأ « هتاذ تقولا ىف ىرخلأ ىلا عمتسيو ةيرعش ةديصق
 قيرط نع ةلئثسألا ضعب صخشلا لاؤسو ىنميلا نذالا ىلع ةعامس قيرط

 لمهيو ةدحاو ةلاسر صخشلا راتخي ئتحرو ٠ ىرسيلا نذآلا ىلع ةعامس
 ٠ امهنم ىقتني ىتح نيتلاسرلا اتلك ىلا هبتني نآ الوأ هيلع بجيف ؛ اهريغ
 .تاهبنملا فلتخم نيب لضافت ةافصم ساسأ ىلع ءافقتنالاب كلذ ىمس دقو

 ةيئايزيفلا اهصئاصخ. ساسا ىلع تاهبنملا فينصتب ةافصملا هذه موقتو
 تاملكلا « ةارما وأ لجر توص « ءوضلا لباقم توصلا : لشم ةطيسبلا
 ةافصملا هذه نكسلو .٠ اذكهو ٠.. راسيلا نم وأ نيسميلا نم ىتأت ىتلا
 مسا مدقي امدنعف ؛ ةيلك صوحفملا اسهل هبتني ال ىتلا ةانقلا ىغلت ال ةافصملاو ٠ ىنعملا ساسا ىلع ىقن لكشب لئاسرلا طقتلت نأ عيطتست ال
 نيح. ىلع ةداع هعمسي هناف اهل هبتني ال ىتلا نذآلا ىف هتاذ صوحفلا
 2 ةدياحم ةملك عمسي ال

 مههابتنا اوهجروي نأ نكمي نيصوحفملا نأ ةديدع براجت جئاتن ترفسأو

 ىفو ٠ اعم نينثال سيل نكلو ؛ اهوسهفيو نيتلاسر نم طقف دحاو ىلا
 ىف عون ىأ نم ادج ةليلق تامولعم ىلع نولصحي نيصوحفملا ناف هقيقحلا
 انهابتنا زكرت نأ لهسي هنأ حضتا دقف كلذ عمو.اهيلا نوهبتنيال ىتلا نذألا
 كنا دبالف « ناتفلتخم ناتماح هبئتت امدنع دحاو تقو ىف نيرمأ ىلع
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 ةلوقعم ةجردب ةءارقلا لصاوت نأ كنكمي (كئالمز ضعب وأ) كنأ تظحال
 ةسيلقعلا تايلمعلا نأ ىلجلا نمف ٠ ويدارلا ىلا عمتست تناو مهفلا نم
 ىلا هابتنالا دنع ةعفترم ةءافكب اهلمعب موقت نأ نكمي كاردالا ىف ةبولطملا
 ىلا لصت ةفلتخم لئاسر نم رثكا « نيتفلتخم نيتساح ىلا نايمتني نيهبنم
 ٠ ددصلا اذه ىف مهم رثأ ةداعللو ٠ اهتاذ ةساحلا

 كاردالل ةددحملا ةيثاذلا لماوعلا

 ةيصخش ةيتاذ لماوعل عضخي اليوأت تاساسحالا ليوأتب ناسئنا لك موق

 ىف دجوت ةيجراخ  ةيعوضوم لماوعب دذحتي ال كاردالا نأ كلذ « هيدل

 ةيدرف اقورف سكعت كاردالا ىف ةيتاذلا لماوعلاو ٠ بسحف كردملا عوضوملا

 نابا تثدح. ىتلا عئاقولاف ٠ هسفن دحاولا عوضوملل مهكاردأ ىف رشبلا نيب

 دهاش دنع ىهف « رخآ ىلا صخش نم اهكاردا ريغتي « ةميرجلا باكترا

 لبق نم اهيلا رظنلا ةهجو فلتختو « تابثالا دهاش دنع اهريغ « ىقنلا

 هتاذ مهتملا نع الضف كلذ لك « ةباينلا ليكول ةبسنلاب اهنع « مهتملا ىماحم

 ::ناحلا ةعيمطب
 هيلع ىه امك ةيقيزيفلا ةئيبلل بيجتسي ال ناسنالا نأ كلذ ىف ببسلاو

 ىهو ؛« اهكردي ىأ اهاريو اهسحي امك ةكيبلل بيجتسي لب ؛ « عقاولا ىف

 ىلا هعفدتو درفلا كولس هبنت ىتلا « ةيجولوكيسلا ةكيبلاب هيمسن ام

 ريغ ناسنال ةيجولوكيس ةئيب دعت 3 ةيهش تالوكأمب ةلفاح ةدئامف ٠ لعفلا

 اذهل لثمت ال « ةسيفن ةردان بتكب ةصاغ ةبتكم نكلو « عئاج ملعتم

 ٠ قالطالا ىلع هل ةبسنلاب ردوا كلب ةثيب دعت الو « ائيش ناسنالا

 اماعط « توص وأ ةروص وأ ةحئار لك ىف ىريو « ماعطلاب ملحي ناعوجلاو
 ٠ هيلع ةلالدو هيلا اريشمو هل ازمر وأ

 ىلي ام ةددحتو كاردالا قف رثؤت ىتلا ةيتاذلا لماوعلا نمو
 ١ عمسي نأ وأ ىري نأ عقوتيام « عمسي وأ ناسنالا ىري : عقوتلا «

 ىل قيدص ةرايز رظتنا امدنعف « هعقوتي ام كردي نأ بلغي ناسنا لكف «
 توص لكو ؛ سرج رز ىلع قراط لكو « جردلل دعاص لك عمسأ ىننئاف

 ةدحاو (1- 0) لكش ىف ةدراولا روصلا ضرعا « عقوتلا لماع نايبلو
 اهدعب امو 8 ضرعب أدبا «.كئالمز نم ةنيع ىلع « ةدحاولا ةرملا ىف

 ىلع بيترتلاب اهلبق امو 8 ضرعب ادباو « ةعومجم ىلع بيترتلاب

 مسي 19/6 مس



 ةبسنلاب ةصاخبو « نيتعومجملا نيب فلتخم لعف در قلخ ىلا ىدؤيس روملا
 . 0,6 : نيلكشلل

 كاردالا ىف عقوتلا رصنع : (5-1) .لكش

 ىرئس امك عفاودلاو «هتيعفادب ابلاغ درفلا كاردا رئاتي : ةيعفادلا - ؟
 ىدؤت ال ىتلا كلت لهاجتيو « هعفاود عبشت ىتلا تاهبنملا ىلع ههاتبتنا زيكرت درفلا ملعتي دقو ١.. ةيعامتجالاو ةيجولويزيفلا : ةدع عاونا ىلع
 « سفنلا ملع ىف ةروثأملا براجتلا نمو ٠ اهكاردا ىلا ليمي الف اهعابشا ىلا
 ضرعب ةبرجتلا ىرجتو ٠ كاردالا ىلع ماعطلا نم نامرحلا ريثأت ثحب
 «عارسملا» ىعدي زاهج. ةطاسوب « ىنعم تاذ ريغ تاملك وأ ةضماغ لاكشأ
 ادجا ةزيجبو ضرعلا ةدم نوكتو 2« 190115105500576 «عي ريسسلا ضراعلا» وأ
 تناكف ٠ اوأر ام ةيمست عايجلا نيصوحفملا ند بلطيو « (ةيناثلا نم رسك)
 « هصقن وأ عابشالا مدع نم :ااح ىف نوكت امدنع ةيجولودزيفلا تاجاحلا نأ : لوقن انه نمو .هئامساو هروص : ماعطلا لوح رودت مهتاباجتسا مظعم
 ٠ كاردالا ىف رثؤت اهناف

 . ريسفتلا اذه نم ءارب رمآلا ةقيقح ىف نوكت دقو ' ةبذهم ريغو ةجمس ءانعر ةكرح. اهنا ىلع ؛ هبحي ال رخآ نم ةتفل وأ ةكرح- صخشلا رسفي دفو ٠ نودياحم سانا مهيف اهاري ىتلا بلاثملاو بويعلا « مهبحيو مهب فلك وه نميف ناسنالا ىري ال : تازايحنالاو فطاوعلاو لويملا - "
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 ٠ كاردالا ىف ءادعلا وأ بحلا ريثأت ىلا ريشت « ةروثأم ةيدعش لاوقأ دجوتو

 ايواسملا ىدبت طخسلا نيع نكلو ةليلك بيع لك نع اضرلا نيعو

 هوشي ديدشلا لاعقنالا : ةنهارلا ةيجازملا ةلاحلاو لاعفنالا  ؛
 اذاف «كلذك هعوضوم ىف لب طقف هتقد ىف ائيس اريثأت رثؤي الوءكاردالا
 ءادوس ةرظنب هلوح. ام لد رسق « ةديدش بائتكالا نم ةلاحب اندحأ بي صأ

 لوطه ىف ىري نيزحلاو « هيلع ةحيص لك بسحي فئاخلاو ٠ ةيمؤاشت
 هنأ ىلع رطملا ىلأ رورسملا رظني نيه. ىلع « ةعيبطلل ارم اماكب رطملا
 . ءامن ريشبو ريخ ةمالع

 نأ كلذ « كاردالا يف ريبك رثأ ةربخلاو ملعتلل : ةقباسلا ةربخلا  ه

 تاهبنملا اهلمحت ىتلا ىناعملا عقوت ىلع ابلاغ هدعاست درفلل ةقباسلا ةريخلا

 نوكي نأ ةرورض ىلع ثوحبلا تعمجأ دقو ٠ ةيلبقتسملا فقاوملا ىلع اهرثأو

 اهتاهبنم كآردا هنكمي ىتع- كلذو « اهيف شيعي ىتلا ةئيبلا ربخ دق درفلا
 ومنت ىتح اهعم لماعتيو درفلا لعافتي نأ بجي امك « ةحيحص ةروصب
 رمحألا ءوضلا ىنعمل انكاردا نأ اذ ىلع لاثم زرباو ٠ ةيكاردالا هتاراهم
 ٠ ةربخلا لالخ نم الآ انيدل دجوي نل فقوتلا ىنعت رورملل ةراشا هفصوب

 -1949) 5م «رجناربس» ىئاملآلا فوسليفلا روط : ميقلا 5

 ةيرضظنلا : ىه ميق تس ىلع دمتعت ةيصخشلا ىلا ةلماش ةرظن ١9(

 ارابتخا عضوو ٠ ةينيدلاو ةيعامتجالاو ةيلامجلاو ةيسايسلاو ةيداصتقالاو
 لكل ةيبسنلا ةيمهآلا ديدحتل «ىزدنل؛نوئريف«تروبلوأ» : نم لك اهسايقل
 ةجردلا ىذ نع فلتخم رومآلا نم ريثكل نيدتملا كاردا نأ ظحالملاو ٠ اهنم

 ةيلامجلا ةميقلا هيدلو  نانفلاو ٠ ةينيدلا ميقلا سايقم ىلع ةضفخنملا
 نسحلا نمو « هارن ال ام لامجلا نم ىديرجتلا نفلا ىف ىري  ةعفترم

 ةميقلاب صتخي اميف  «نامدوج « رئورب» دجو دقو ٠ هكردن الام
 كاردا نع فلتخم ةلمعلا مجحل ءارقفلا لافطألا كاردا نأ  ةيداصتقالا
 ٠ ةلمعلا مجح ىف ءارقفلال افطألا غلابي ذأ « ءاينغألا لافطألا

 /#  كاردالا ف ىأ تاساسحالا ليوات ىف ريثأت ةنهملل : ةنهملا رثأ ٠

 ملاع هب هاري ىذلا ريغ راظنمب ناففلا هيلا رظني عنايلا رضخالا لقحلاف

 هل لقحلا بحاص كاردال ارياغم « حالفلا كاردال افالخ « تابنلا ٠

 ىكاودالا ميظنتلا
 اك كاردالا تاسارد ىلا ادج ةمهم تافاضا تلطشجلا سفن ءاملعل

 ل االإلاب



 ىنعت ةيناملا ةملك ©6886 تلطشجلاو ٠ (39 ىنم رظنا) انيب نأ قبس

 ىلع رثؤي لكلا وأ ةيلكلا ةخيصلا نأ اهادؤمو « بيترثلا وأ لكشلا وأ طمنلا

 تايطعملا عيمجتب كردملا يصخشلا موقيو ٠ ءايشاألا اهد ٌكردن ىتلا ةقيرطلا

 + ٌةداع لاسقي كلذلو ) (تالطشج وأ) ةيلك ةروص وأ لكش ق اعم ةيسحلا

 «رمياهتريفسكام» مدختسا دقو ٠ «هئازجأ عومجم نع فلتخي لكلا نا»

 نا ٠ ادبملا اذه نيبيل ةكرجلا سايف  تاطشحلا ةسردم ةداق دحأ وهو

 صخشلا ىلع ضرعت ىتلا ةئكاسلا روصلا نم ةلسلس نع أشنت ةكرحلا ةربخ

 اهنكلو ) ىدارف روصلا هذه 2 ةدوجروم ريغ ةكرحلاو )2 معيب ريس عباستت ىف

 0 اهئيب ةقالعلل ةجيتن تثدح

 ةماقا ىلا ليملا هنأب 2ههعداسوا هنيدتتتقكم» ىكاردالا ميظنتلا فرعيو

 ٠ ىنعم تاذ طامنأ لكش ىلع ةيكاردالا رصانعل١ نيب طنعهم2807 لماكت

 تلطشجلل اعبت ىكاردالا ميلذنتلا نيناوق

 ىتلا ةيكاردالا رهاولثلا نم اددع تاطاشقجلا سفن ءاسملع فشتكا

 ؟ هنم رخآ ءزجب هئقالع ىف هبنملا نم ءزج ودبي فيك : لاؤسلا نع بدجت

 « ىكاردالا ميظنتلل اجذثومن هفصوب كلذ ىلا تلطشجلا تراشأ دقو

 فدهت (تامزيئاكيم) تايلآ نع جتنت ةدكاردالا راثآلا هذه نأ تضرتفاو

 « ةئيبلا ةعقوتملا صاوخلا نم هيفتو « لزتخملا ىداصتقالا فصولا ىلا

 ؛ ىلي ام اهنمو « اهريسفتل نيناوقلا نم اددع اوعضوو

 ةاسمال ار ةطاسسبلا - ١

 (117 5) لكشلا ىلا رظنا ٠ هبنملل نكمم ريسفت طسبأ كردملا لثمي
 نم ىفتخملا ءزجلا نأ نم مغرلا ىلع « عبرم مامأ ةرئاد هنأ ىلع ودبي ذا

 رثؤدو « فقوملل ريسفت طسبأ رائخن ائنكلو « لكش ىاآ ذختي نأ نكمي عبرملا
 نيب «نيعم وأ ةسام» هنأ ىلع هارنف (با/ )0  لكشلا امأ ٠ هارئ اميف كلذ

 كرديو ٠ 86 فرح وأ ال/ فرح هنأ ىلع هتيؤر نم رثكأ « نييزاوتم نيطخ
 لئامتلاو ماظتنالا نم ىوصقلا ةجردلا تاذ هتانوكمل اعبت اذكه لكشلا
 . لبق نم 24 و 177 نافرحلا اريثك انيأر دق اننأ عم « ةطاسبلاو

 "اوسع دم عرنمتنم# ةيضرالاو لكشلا  ؟

 امك « (ةيضرا) هيلع ةقلعملا طئاحلا ىلع (لكش) ةينفلا ةحوللا زربت
 ةيضرأ ىلع دوسألا دادملاب ةبوتكملاو نألا اهأرقت ىتلا فورملا رهظت

 لاكشأ اهنا ىلع ةداع ةيسدنهلا تاميظنتلا كردتو « ءاضيبلا ةحفصلا

 دعا 119/8 ب



 ةطاسبلا نونأق : ١( -5) لكش
 تاعوضوملاك اطيحم وأ ادودح اهل نأ ىلع ودبت كلذلو «٠ ةيذلخ مامأ دجروت
 رمأ وه ةّيضراو نكش ىلا تاهبنملا ميظنت ناو ٠ ءاوسب ءاوس ءايشألاو
 ةقالعو 0 ابيرقت ءايشالا عيمج كاردال ساسأ هنأ لب 6 هينملا كاردال ىساسأ
 . هب ةطيحملا تاهبتملاو ىساسالا هبنملا نيب لخادت ةقالع ةيضرآلاب لكشلا
 لكش نيب تاقالع اهنأ ىلع كردت طكاحلا قرو تاميمصت نم ريثكو

 نم الكش ةيضرألا تبلقناو « ةيضرأ ىلا لكشلا ريغت ول ىتح « ةيضرأو
 رثكأ ودبي لكش هنأ ىلع هارت ىذلا ءزجلا نأ ظحالت « دام 7256 «نبور ةيرهز» مساب روهشملا وهو (8 - 0) لكش ىلا رظنا ٠ ىرخأ ىلا ةظحل
 ٠ ةحفصلا حطس ىلع عوبطم هنأ ملعت تنأو ىتح « ةيضرألا مامأ رهظي امك اديدحت ربكأو ةبالص

 : ناونع تحت ( 11 ىلاد رودافلس) نانفلا اهمسر ةريهش ةحول فو
 ةحوللا فصتنم ىف دجن « «ريتلوفل ىقتخم ىفصن لاثمت عم ديبعلا قوس»
 « ةرطنق لخدم مامأ نافقت تابهارلا نم نينثا ىلا هسكعو هبلق نكمي الكش
 . ريتلوفل ىفصن لاثمت لكش ىلا نالوحتت

 نمو ) راصبالا ةيلمع ىلع تيرجاأر دق كاردالا ثوحب مظعم نأ عمو

 .ىرخأ ساوح ربع ةيضرالاو لكشلا نيب ةقالعلا ةسارد اضيأ عيطتسن انئاف
 نم ةيفلخ لالخ رئاط ةينغأ عامس عيطتسن اننأ كلذ لاثم « راصبالا ريغ
 8 باوبألا جراخ ءاضوضلا

 ب اال



 : لدابت ىف ةيضرالاو لكشلا «نبور» ةيرهز : (8 )4  لكش

 ناهجولاو ساكلا

 وأ ءايشالاك « ةهباشاملا ةيسحلا تاهيبنتلا : ةذسفاه»:0) هباشتلا ب

 ةعرسلا وأ ةدشلاوأ مجحلا وأ بيكرتلا وأ لكشلا وأ نوللا ىف ةهباشتملا طقنلا
 اغيص اهكردنف ؛ ضعب ىلا اهضعب ىمتنت اهناك رهظت « ةكرحلا هاجتا وأ
 تاعبرملا نم افوفص ىرت كئاف (أ ١  ه) لكشلا ىلا رظنا ٠ ةلفتسم
 .ىلع ٠ اعبر.ه نيعبرأو ةعست نوكت نأ نم الدب « ةحتافو ةنكاد « ةعباتتم

 تافلثملا نم ةعباتتم فوفص ةيؤر ىلا (ب ؟ )0  لكشلا ىف ليمت نيح
 ليمي ذا ؛ ءادوسلا لاكشألا نم نيعبرأو ةعست نوكت نأ نم رثكأ تاعبرملاو
 ش ٠ اعم هباشتملا عيمجت ىلا ناسنالا

 مام ام م م 5 8 1
 بوم بم موس مسه ه8 8 8 8
 م م عع ع من 5:8 اذ م م 5 8 5 85
 م م خ82 8 5

 رن عك 38 5 58 5
 ري 8 8 5 5 8 5
 رك م م 5 85 45 8

 أ

 »م « و” " ” " 9
 ا 1 5 8 81 ه4
 ”؟_م 9 ؟ < ؟ *
 هل م ره 3 5 5 8

 ان

 هباشتلا دبم : ( -ه) لكش
 وأ ناكملا ىف ةبراقتملا ةيسحلا ".تاهيبنتلا : ظسودتستاج براقنلا -ٌ

 )م ةزراب ةحيصو ( ,ةددحم ةلقثتسم ةدحو اثكاردا لاجم قف ودسبت نامزلا
 اندوقي ( ٠ -0) لكشلا ىفف ٠ ضعب ىلا اهضعب , ىمتني اهنأك اهارنو
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 ىف (ج) « فوفص ىف (بر) ؛ ةدمعأ' ىف (أ1) جذومنلا ميظنت ىلا براقتلا
 ٠ ةلكام ةيرطق ايالخ

 ب ١

 ع 8 8 ©
 مم م 5
 عام 8 8

95 85 89 

9 85 98 ١ 0 

 م م 8 6
 مع اه 5 5 3 5 0

 م م ا م# © 89 . 7 3 5
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 براقتلا أادبم : ٠١( - 0) لكدش

 طوطخلا كاردا ىلا ةماعب ناسنالا ليمي : هدانا لاصتالا .ه
 قلغلاب أدبملا اذه طبتريو ٠ ةرمتسم ةلصتم اهنأ ىلع تاينحنملاو لاكشألاو
 ةيؤر ىلا ليمن اًنداف )4  ١١( لكش كلذ لاثمو « (18١؟ ص رظنا)
 امهنم لكل « ناكملا ىف نالصفنم امهنأ ىلع راسيلا ىلا نيدراولا نيطخلا
 نكلو ٠ ةينحنم ىرخآو ةميقتسم ءازجأ نم نانودكتي « هب صاخ لاصتا
 لاصتالا نم افلتخم اعوذ ناف نميالا لكشلا ىف امك عم ناعضوي امدنع
 لكشلا كردن نإ بعصلا نم دجنو « امامت فلتخم لكشب امهكردن انلعجي
 طخ ربع ىرجي اجومتم ارمتمم اطخ. كردن انئاف كلذ نم الدبو « ىلصألا

 ٠ ةيسأرو ةيقفأ ماسقأ نم نوكتي ارمتسم رخآ :

 لاصتالا أدبم : ١١( -5) لكش

 رصانع ى ري نأ ىلا ماع هجوب ناسنالا ليمي : قوس عال لئامتلا 5

 ب 141



 ىلا ىمتنت اهناكو ةنزاوتمو ةطيسبو ةمظتنم لاكشأ نم نوكتت ىتلا هبنملا
 سائلا مظعم نا ؟ ىرت اذام (١؟ )0  لكشلا ىلا رظنا ٠ اضعب اهضعب

 نيمظتنم ريغ نالكث ؛ مهلوق نم رثكأ « نيلخادتم نيعبرم نوري مهنأ نوررقي

 زربتف تاهيبنتلا نم اهريغ ىلع زاتمت ةلئامتملا تاهيبنتلاف ٠ ثلثمو

 ٠ اقيص

- 
 لئامتلا أدبم ؛ (1١؟-6) لكش

 تامولعملا وأ تاهبذملا ةلمكت ىلا ى وق ليم كانه : ©دموسع قلفلا بال

 كردنل ةلماك دودح. ىلا جاتحن ال نحنف « قلغلا ىنعم وه اذهو « ةصقانلا

 ىتلا ثامولعللاب اندمي خملا ناف طيحملا ءازجأ ضعب تنقف اذاف ؛ ام الكش

 دستو تاوجفلا انيدل ةيكاردالا تايلمعلا لمتذ « ساوحلا اهب هدمت مل

 ةبراقتملا عالضألا ةثالثو « ةرئاد هنأ ىلع ريبكلا سوقلا كردنف « تارغثلا

 لكش نابيو ٠ عيرم اهنأ ىلع ةلصفنملا طوطخلا ةعبرأو 2( ثلثم اهنأ ىلع

 فصلا ؛ راسيلا ىلا نيميلا نم ؛ قلغلا ادسبمل جئامت ضعب (18 - ه)
 دقوم ©« ةرطاق : طسوألا فصلا ٠ لجر ؛ ىعارش بكرم « بئرأ : ىلعالا

 2« تالجع ثالكب ةجارد بكري لفط : لفسألا فصلا ٠ بلك ؛ ىهطلل

 ٠ طق « هبكارو ناصح

 براجتلا تلد دقف « ةيعمسلا تاهبنملا ىلع اضيأ قلغلا ةدعات قبطنتو

 نم الم الا لعفلاب نوعمسي ال  اعمس مهقدأ ىتح  سانلا نأ ىلع
 ثيدحلا قايس نم تارغثلا نوالمي مهو « ةيداعلا مهتاثداحم ىف تاوممألا
 ٠ هعوصضومو

 مدس ألك دب



 قلغلا أدبم ةلثمأ ضعب : (1"-0) لكش

 رخآ ىكاردا نوناق وهو : 0هدسمد هع كرتشملا ريصملا نوناق -

 ةيمتنم اهنأ ىلع اهكردن اعم ةكرحتم اهارن ىتلا رصانعلا نأ ىلا ريشي
 نأ ودبي هتاذ هاجتالا ف ىرجت سانلا نم ةعومجم ناف « ضعب ىلا اهضعب
 اهنأ ودبي اعم ريطت ىتلا رويطلاو ٠ ةعومجم نوكت اهنأ وأ اكرتشم افده اهل
 ! عقت اهلاكشأ ىلع رويطلاو « هسفن عونلا نم

 ةفاسملاو قمعلا كاردا 6

 ىلع ناسنالا ةردق مدع ىلع بترتت نأ نكمي ىتلا تالكشملا نأ كش ال

 « ةريبك تالكشم ىه طذقافهءعع ةفاسملا وأ 2ءماط قمعلا ىلع مكحلا

 ©د65 تارشؤم نييمدآلا ىلاعتو هناحبس هللا حنم دقلو ٠ عقاولا ىف
 ا ةدحاولا نيعلا هكردت اعهدحأ « قمعلا كاردا ىلع مهدعاست

 .اعم ظفمدهدلت# نينيعلا قيرط نع قمعلا ىلا ريشت تارشؤم رخآلاو

 اعم نينيعلاب ةفاسملا كاردا تارشؤم -1

 عتمتي ىتلا ةيرصبلا تاربخلا مظغمب ةدحاولا نيعلا ووذ دارفألا عتمتي

3 



 لاكشالاو ناولألا نوري مهف « اعم نينيعلا نومدختسي نيذلا دارفألا اهب

 ناف كلذ عمو ٠ ةيثالثلا داعبألا تاذ لاكشالا اهيف امب « ةيناكملا تاقالعلاو

 نيعب نوري نيذلا ءالؤه قوفت ايازم مهيدل نيذيغلا نومدختسي نيذلا سانلا
 : ةيتآلا ىحاونلا ىف.كلذو « ةدحاو

 نكمي ةريثك ءايشا ناف اذلو « ربكا نوكي ةيؤرلل ىلكلا لاجملا ( ١
 . ةدحاو ةعفد اهتيؤر

 ٠ لاكشالل ةمسجملا ةيؤرلا ىلع ةردقلا (ب

 قمعلاب قيقد ساسحا ائيدل نوكيل ةمسجملا ةيؤرلا ىف نانيعلا نواعتتو
 نيئيعلل روصلا نيبي زاهج) 5162605ءمرج# ماسجملا مادختسا نكميو ٠ ةفاسملاو

 ىلع ىو.تحت ةقاطب قيرط نع كلذو ؛ نيئيعلا نواعت صحفل (ةمسجم
 ٠ ىرخآلا نع اليلق فلتخت ةيواز نم امهادحا ةذوخام نيتيعيبط نيتروص

 كلت نع فلتخت « قمع تاذ ةدحاو ةروص انوكتل نا نيتروصلا نأ

 ٠ ةدرفملا ةرويعلا ف وذبت تلا

 ىلع امهنم لك لصحت « سأرلا ىف ناتلصفنم نينيعلا نأ كلذ ريسفتو
 ةفلتخم ةروص نيع لك ةيكبش ىلع لجستو « ىرخآلا نع ةفلتخم ةروص
 , دحاو دهشم ىف نيتروصلا نيتاه جزم خملا عيطتسيو « ىرخألا نع اليلق
 ةدانعباو.هققلا قمع نف تامؤلعم ليمك ةدحلو ةروص صخشلا اههاريف
 ٠ مسجملا ريثأتلا جتني امم « ةثالثلا

 لصحن ىتلا ثلاثلا دعبلا صئاصخ. نع ميسج ١!” صكاصخ- فلتختو
 قماممءانأوم# لتورمنأا» نينيعلا نيابتل ةجيتن ةحطسم ةدرفم روص نم اهيلع

 ؛ كينيع ىدحا قلغا : ةيتآلا ةبرجتلا ىرجت نينيعلا نيابت حيضوتلو
 ىزاوي ثيحب « ابيرقت مس ١" رادقمب كنع دعبي ىسأر عضو ىف ملقب كسمأو
 ةحولل ةيسارلا ةفاحلا ىلع قبطني نأك « كل لباقملا .طئاحلا ىلع اتباث ايش
 دقو ودبي ملقلا نأ دجت « ىرخألا قلغاو انيع حتفا مث ٠ طئاحلا ىلع ةقلعم

 ىذلا عضوملا ثددح اذاو ٠ ىلصألا هعضوم نع ةريغص ريغ ةفاسم كرحت
 ا دي ين ا امرت ناكر عربا
 كنيع قلخت امدنع ملقلا لقتنا اذاف ٠ كيدل ةرطيسملا نيعلا ددحت نأ
 امئاد لاحلا وه اذهو ) ىنميلا نوكت كدنع ةرطيسملا نيعلا ناف « ىنميلا
 ٠ (ةيبلافلا مهو ؛ ةرطيسملا ىه ىنميلا ديلا مهيدل نيذلا صاخشألا عم
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 ةدحاو نيع مادختسا دنع قمعلا ىلع ةلادلاو تارشؤملا - ب

 « ةفاسملاو قمعلا كاردا ىلع انئادعاست نينيعلا نأ نم مغرلا ىلع
 عبرأ قرطب كلذو ؛« 51020612: ةدحاو نيعب قمعلا كاردا عيطتسن نحنف

 : ىلي أمك

 عطقي ام ءىث ادب اذا : 5ةانمعيمهوزاثم» رخآ ىلع مسج قابطنا ١

 رضنإ) ىناشلا نم برقأ هنأ ىلع ةداع لوألا كردن نحنف « رخآ ائيش

 ١ [( ٠ ؟ نه لكش

 ءايشألا نم فص كأنه ناك اذا : 8608006 ةذتع ىبسنلا مجحلا  ؟

 نم دمبأ هنأ ىلع كردي رغصألا ءىثلاف « ةفلتخم ماجحأ تاذ ةهباشتملا
 ٠ (ب 60-١1 لكش رظنأ) ىرخالا ءايشالا

 ىف ودبت دعبالا ءايشألا : ةةءاوا6 ذ» 51618 لاجملا ىف عافترالا  ؟

 ساسحأ دلوتي نأ نكفي مث نمو ؛"انتيؤر لاجم ىف برقألا نع ىلعأ ىوتسم
 لكش ) ةفلتخم تاعافترا ىلع اهعضوب هسفن مجحلا اهل ءايشأ نيب دعبلاب
 ٠ (ج ١5 -ه

 ةريغص طقنلا حبصت' 0201624 04 ؛6ةدت6 ءانبلا وأ بيكرتلا جردت  ؛

 «٠ (د ١؟  ه لكشلا) دعبأ ةفاسملا تناك املك

 ةدحاو نيعب قمعلا كاردا تارشؤم : ١4( -6) لكش

 ١ مابلا وأ بيكرتلا جردتل اعئاش اجذومن )0  ١١( لكش نيبيو

 قيضضت مث ةفيرع أدبت « ةطرشأ نوكت ىتلا طوطخلا نم تاعومجم لثميو

 ل 18468 ب



 مادوسلا ةفالخلا ةدمعألا نأ عمو * (ديدحلا ةّمسلا طيرشك) اهئيب ثافاسملا

 . قمعلاب عابطنالا اذه ديلوت ىف ةلئاملا طوطخلا تببست

 بيكرتلا جردت ساسا ىلع قمعلا كاردا : ١5( - 0) لكش

 تامالعلا هيوشت مهنكمي كلذك « مهروص ىف قمعلا نوئانفلا حضوي امكو
 مادختسا ءىبيسأ ١5(  ه) لكش ىف دراولا رفحلا ىفف ٠ ةفاسملا ىلع ةلادلا
 عاقلا نم هيتاي لالشلا ةمف ىف ءاملا نإ ثيحب « قمعلا ىلع ةلادلا تامالعلا
 .٠ ةفلثذملا تايروتسملا تاذ تاونقلا نم ةلسلس لالش

 ةكرسسحلا كاردا 5

 تامالع نا اهزجوم « ددملا اذه ىف ةمهم ةيرظن 010508 نوسبج- عضو
 ءانثا هنأل كرحتي ءىشلا ىرن نحذف « ةئيبلا ىف ةدوجوم ةكرحلا كاردأ
 يرذ امك :؛ ىرهأ ءازجأ ىرعيو ؛اتباثلا ةيفلخلا نم ءازجنأ ىطغي ةكرحلا
 ؛ ةديدج. ءازسجأ ىرن ْذأ - اهعقومو اهناكم تريغ اذا كرحتنت ءايشألا
 كلذو « ةقئاش ةصاخم ةلاح كائهو ٠ ةروصلا نم ءازجأ ىفتخت نيح ىلع

 ٠ فيزم كاردا ىلا ىدؤت نأ نكمي

 لوبق نكميو ٠ ةتباث وأ فلخلا ىلا كرحتت ىتلا ىه اهبكرت ىتلا ةرايسلا تناك اذا ام مزجت نأ بعصلا نم نوكي ذئدنع « اهلمكأب ةذفانلا دسي ثيحب ؛ اهبكرت ىتلا ةرايسلا راوجب سيبوتأ كرحتي امدنع كلذ لاثم
 د املك مس



 كاردا ىلع انتردق رسفت ال اهنكلو « ةءاضالا ةديج ةئيبلا ىف ةيرظنلا هذه
 *كاردالا زاهج نأ وذدبيو ٠ امامت ةيلظم ةرجح ىف ءوضلأ نم ةطقن ةكرح

 . موضلا ةطقن لبقتست ىهو نينيعلا ةكرح نع تامولعم لبقتسي نأ بجي

 نانفلل رفح. : قمعلا كاردا تامالعل ءىيسلا مادختسالا : )5  ١5( لكش
 نانفلا مادختسا ىدأ دقو .٠ «لالشلا» 0 12850262 رشيا ىدنلوهلا
 لالخ ىلعأ ىلا اكرحتم ودبي ءاملا لعج ىلا ةفئاز ةقيرطب قمعلا تامالعل

 ةفلتخملا ثايوتسملا تاذ 0 نم ةلسلس

 مجمونعمأ طمجعصعت# ةيرهاظلا ةكرحلا أ

 نكمل نمف « ةكرختم اهناب ىحوت ةقيرطب ةتباخلا تاهبنملا ميدقت ىع
 ةكرح ىف امك « ةقيقحلا ىف اكرحتم هبنملا نوكي نأ نود ةكرسحلا كاردا
 ريغ ةلصفنم تاهبنم ةجيتن ةكرحلا عادخ أشني ذا « ىئامنيسلا طيرشلا

 لسلست نع ةرابع ةكرحلا ناف امليف دهاشن امدنعف ٠ ةعباتتم مدقت ةكرحتم

 ؛ هقباس نع اليلق اهنم لك فلتخي (راطا ىف اهنم ةدحاو لك) ةدماج روص

 امك



 1 ليتل تعا كالا نش ©كددأ ! ار نتأ

 ةرتف (راطا وأ) ةروص لك ىليو ؛ ىرخآألا ءارو ةدحاو ةشاشلا ىلع طقستو

 نكلو ؛ (املظم نوكي ابيرقت مليفلا فصن نأ ظحال) مالظالا نم ةريصق
 ةعرس لدعمو ٠ ةمعان ةسلس ةكرح ىف روصلا جزتمت « ةعرسب اهضرع دنع

 ٠ ةيناث/ (راطا) ةروص ؟4 وه نآلا ضرعلا

 ىف اهيلا ترظن اذاف « (17 - 0) لكش ىف ةدراولا روصلا ىلا رظنا

 ءلمب كانيع موقت فوسف « نويزفيلتلا وأ مليفلا دهاشن امك « عيرس عباتت
 قوف ةسلس ةمعان ةفيرطب زفقي هنأ ىلع ناصحلا ودبيسو « تاوجفلا

 ْ :٠ ةكابسلا

 ةريهشلا روصلا نم ةلسلس هذه : ةكردتملا روصلا ةعانص : (١؟-05) لكش
 يوصتلا تالآ نم ةعومجم مادختساب تعض كقو « رشع عساتلا نرقلا ىف
 نيرم جباتت ىف لمعي نأ ةاذانان' ةسدعلا حئافل نكمي ثبحب (تاريماكلا)

 ةكرحتملا روصلا ضرعل نآلا ىتح مدختست تلازام ىتلا روصلا هبشت ىهو)
 ٠ ةمعانلا ةسلسلا ةكرحلا رثا ثدحت ىتح كلذو (نويزفيلتلا تاشاش ىلع

 ةكرصحلا عاونأ نم نيعم عون ىه : 21 "هدهدسعنم» ىاف ةرهاظ
 اهليثمت نكمي « ىئامنيسلا طيرشلا ةكرحل اطسبم الكش دعتو « ةيرهاظلا
 ٠ ءاوضا ةعبرا ةيواستم تافاسمب اهفارطأ ىلع دجوت « ةجودزم ةرئادب
 هعبتيو « (ةملظم ةرجح ىف) افطي مث ةعبرألا ءاوضألا دحأ ءاضي امدنعو
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 كرحتي ادحاو اعوض كانه نأب اعابطنا ىطعي كلذ ناف « ىلاتلا ءوضلا

 ىلع اهئافطاو ةعبرألا ءاوضألا ةءاضأ دذعو ٠ ىناثلا ىلا لوألا عضولا نم
 ٠ ةرئاد ىف كرحتي ادحاو اءوض تناك ول امك رهظت اهناف 2« ةعرسبو ىلاوتلا

 اهيف نوكت ىتلا تالحملا نم ديدع تانالعا ىف ةرهاظلا هذه ةيؤر نكميو

 ٠ ةرواجتس حيباصملاو « ةريبك ءوضلا ةرئاد

 اهأدب « ةيلمعملا براجتلا نم تام ىاف.ةرهاظ ىلع تيرجأ دقو

 ةقيرطلاب اهيراجت طسبأ ىرجتو ٠ تلطشجلا ىسؤم دحأ «رمياهتريف»
 ٠(ب « !) ناحابصم امهءارو « نابقث اهيف ةشاش اهب ةملظم ةرجح : ةيثآلا
 طورش رفاوت دنعو ٠ اذكهو (ب) هيليو « أافطي مث (1) حابصملا ءاضيف
 كرحتي ادحاو اعوض رظانلا ىري ةءاضالا ةدشو ةفاسملاو ضرعلا نمرل ةنيعم

 تقو ىف «رمياهتريف» اهممص ةبرجت ىفو ٠ (ب) ىلا (1) نم القنتم ةعرسب

 امهدحأ دعبي ثيحب « ةدضنم ةفاح ىلع نييبرمك نيحابصم عضوب ماق ركبم

 ٠ ةدضنملا فصتنم نم برقلاب ايسأر ابيضق عضو مث « مادقأ ةعضب رخآلا نع
 ةشاشلا ىلع رهظ « ةءاضالا ةتفاخ ةفرغ ىف نيعء.ابصملا الك ءىيضأ امدنعف
 « هئافطا مث لوآلا حابصملا ةءاضا دنع نكلو « بيضقلل نالصفنم نالظ

 ةعرسبو لدابتلاب كلذ متي نأ طرشب « هئافطأ مث ىناثلا حابصملا ةءاضاف

 ىلاو فلخلا ىلا كرحتي ادحاو الظ نوري مهنأ نوظحالملا ركذ « ةنيعم

 ٠ مامألا

 ةيقيقحلا ةكرحلا - ب
 لاجملا لالخ ءايشألا نيب تاقالعلا ىلع ةيقيقحلا ةكرحلا كاردا دمتعي

 كانه تناك امثيحو ٠ تاقالعلا هذهل هعضن ىذلا ريسفتلا ىلعو « ىرصبلا
 تباث وه امو كرحتي ىذلا ام ررقي نأ بجي ىكاردالا زاهجلا ناف ةكرح

 ٠ نيعم ىعجرم راطا ىلا رظنلاب

 نع انل ةحاتملا ةديحولا تامولعملا نوكت امدنع هنأ براجتلا تئيب دقف

 ةريبكلا ءايشألا نأب ملسن نأ ىلا ليمن انئاف « ةيرصب تامولعم ىه ةكرحلا

 ءامسلا ىف اتباث ودبي رمقلا نأ كلذ لاثم ٠ ةكرحتم ةريغصلا ءايشألاو ةتباخ

 كرحتملا باحسلا نم ةلالغ لالخ نم رمقلا ىرن امدنع نكلو « ةيفاصلا

 ١ انكاس باحسلا ودبي نيح ىلع « اكرحتم ودبي رمقلا ناف « فيفخلا

 كراوجب دجويو « تاطحملا دحأ يف فقي اراطق ابكار نوكت امدنع كلذكو

 امدنعف « هريغ ىرخأ ةيفلخ ىرت نأ نود اهلك ةذفانلا دسي رخآ راطق
 مأ هبكرت ىذلا راطقلا وه له ادكأتم نوكت نلف نيراطقلا دحأ كرحتي

 زازتها : لثم ىرخأ تامولعم كيتأت ىتح عضولا اذه رمتسيو ٠ رخآلا

 ب امه



 رخآلا راطقلا ةعرس ةدايز وأ « هلقتمت ىذلا راطقلا ةكرحل ةجيتن كمسج
 ... رخآلا بئاجلا ىف ىرخآلا ةذفانلا نم رظنلا وأ « ةكرحب سحت نأ نود
 , تارئاطلاب رفسلا دنع عونلا اذه نم ةكرحلا عادخ عيشيو ٠ اذكهو
 راطا نوكتي نأ بعصلا نم نوكي ثيح « ةيليللا تالحرلا لالخ ةماخبو

 ىف سيلو مهتزهجأ ىف اوقثي نأ نورايطلا ملعتي لاجملا اذه ىفو « ىعجرم
 ٠ مهتاكاردا

 تارشؤم دحا ناف 2008007 2ة:هلاق# ةكرحلا روظنم فالتخال ةجيتنو

 . ةعرسب ةكرحتم ودبت ةبيرقلا ءايشألا نإ هادؤم « ةدحاو نيعب قمعلا كاردا
 هذه ىو 2« ةكرحتم ةرايس بكرن انك اذا كلذو « ةديعبلا ءايشألا نم ربكأ

 نيح ىلع « كعم كرحتت موجنلاو لابجلاك ةديعبلا ءايشألا ودبت لاحلا
 سكع كرحثت قيرطلا ثامالع وأ فارغلتلا ةدمعأك ةبيرقلا ءايشآلا ودبت

 : « ةعرسب ءارولا ىلا ىأ كتكرح

 نمزلا كئردا ب ٠

 وه «تنوفا اهتساردب متها ىتلا تاعوضوملا نيب نم نمزلا كاردأ ناك

 تارتف ماود ريدقت وه انه مدختسملا رابتخالا ناكو « «جزبيال» ىف هذيمالتو

 ريدقت ؛ زاجياب ىمسيام وأ « ةيئاثلا روسك نم !دبت « لوطلا ةددعتم ةيئمز
 ةعرسب ايكارجا ساقيو ايعوضوم نامزلا ددحتيو 1ع ونهنه6هده نمزما

 نم فلتخم اهل انريدقتو ةعرسلا هذهل انكاردا نكلو «( ةعاسلا براقع ريس

 نع هتيرظن ىف 4. اثاة5اعأ» «نياتشنيآ ثربلأ» عضو دقلو ٠ رخلآآ ىلا درف

 نأ ىفحص هلاسس امدنعو ٠ ناكملل عبار دعبك نامزلا ماها ةيبسنلا

 روصت : «نياتشنيآ» لاق « طسبم بولسأب ددصلا اذه ىف هتيرظن صخلب
 نرف قوف وأ « ىتبيبح عم : نيتقيرطب اهيضقأ « كتعاسب نامزلا نم ةعاس
 ! نخاسلا زاجاتوبلا نم

 : ىلي امك ثالث اهمهأءايبيرجت نمزلا كاردا ةساردل قرط ةدع دجوتو
 « (الثم قئاقد ثالث) برجملا اهددحي ةيدمز ةرتف ماود صوحفملا ريدقت
 , ةيئمزلا تارتفلا جاتنا ةقيرطو « ةيئمزلا تارتفلا نيب ةنراقلا ةقيرطو

 تارتفلا ريدقت نم ديزي صوحفملا نأ 71020004 «تدرويف» نيب دث+
 دمتعيو ٠ اهفيفخت ىلا ليمي هناف ةليوطلا تارتفلا امأ « ةريصقلا ةرئمزلا
 هذه اهب المث ىتلا تاربخلا ةعيبط ىلع ايبسن ةليوطلا نمزلا تارتف ريدقت
 درجم ىف صوحفملا اهاضق اذا امع ةريصق تدب ةراس تناك اذاف « تارتفلا
 ةربخلاو رمعلا : نمزلا كاردا ىف كلذك رثؤت ىتلا لماوعلا نمو ٠ راظتنالا
 ٠ مسجلا ةرارح. ةجردو مامثهالا ةدشو ريقاقعلاو ةيعفادلاو

 مدس [ةواس



 ازنولفنالا تالاح ىف امك ) مسجلا ةرارح ةجرد ةدايز نأ ظحالملا نمو

 نا كلف تعم: ادعي اكيطم ومي: قمرلا .ناب رخشي صخشلا لدجت ( جتا
 لوظأ' ةرارحلا سفترلل ودبي ةيئابزيفلا'ةينمزلا ةعاضلل انه ىضيرلا ريدتت
 تايلمعلا نأ ىلع ليلد ةعفترملا ةرارحلا ةجردف ؛ ةيجولوكيسلا ةعاسلا نم

 اذهب نمزلا كاردا رثأتيف ؛ ىوسلا لدعملا نم ربكأ ةعرسب متت ةيويحلا

 ٠ ماعلا عارعمالا

 ىتاذلا انساسحا نم لجعي ةرثكب ىاشلاو ةوهقلا ءاستحا نأ حبشتاو

 ٠ هرخؤت نأ نكمي ىرخأ ريقاقعو نيفاكلا نكلو « نمزلا رورمب
 تقولا نأب  ءايوسآلاب نروق اذا  ىئاهذلا باتتكالا ضيرم رعشيو

 بارطضا (نييلقعلا ىضرملا نم مهو) نييماصفلا ىدلو ٠ ديدش ءطبب رمي
 نه نوكشي نييماصفلا ضعب نا لب « بسحف اذه سيلو « نمزلا ريدقت ىف
 ٠ نمزلاب ساسحالل مهدقف

 ةبكرملا ءايشألا كارداس- ١

 ليلحت اهنيب نم ةدع قرطب بكرملا كاردالا سفنلا ءاملع سردي
 ٠ كاردالا لالخ. نيعلا تاكرح

 ' هوم 1100نصعسأات نيعلا تاكرح

 هينيع نأ حضتي اعوضوم وأ ةروص صحفي صخش ىنيع بقارن امدنع
 نوكي الو 5هةعهننا# عيرس صحف ةيلمعب ناموقت امهنكلو « نيتتباث ريغ

 مث « ةريصق ةرتف هيلع تبثت رخآ عضوم ىلا نازفقت كلذ دعب « ةريصق

 ةنكاس نانيعلا اهلالخس نوكت ىتلا تارتفلا ىمستو ٠ اذكهو هريغ ىلا زفقت
 تازفقلا ىمستف تاتيبثتلا نيب ةيروفلا تاكرحلا امأ « هد تيبكتلاب

 راثآ ءافتقال قرطلا نم ددع كانهو ٠ (ةيسنرف ةملك ىهو) 4

  ةينويزفيلت !ريماكب نانيعلا بقارت نأ قرطلا هذه طسبأو ٠ نيعلا تاكرح
 ةيئرق ىلع سكعني نيعلا هيف قلمحت ىذلا ءىثلا ناف « امهتاكرح لجستو

 ,نيعلا

 « نيعلا تاكرح ةساردل اعراب اههنم الةتطاتق سوبراي ركتيا دقو

 لكشب صوحفملا ىدل نيعلا تيبثت سردي ناب برجملل حيهنملا اذه حمسيو
 رظنأ) صوحفملا هدهاشي ىذلا' رظنملاب تاكرحلا هذه طبر عم « عباتتم

 0-١8(.٠ لكش

 ا أو ب



  0هذي أ هذ ١  4 5د 34
1 ٠١ 1 5 ١ 9 

 و < 3
 ذل 3 م7 ا

 كاردالا ىف نيعلا تاكرح : )6-١86( لكش '

 (ب) اهراوج ىلا « (أ١) ةريغص ةاتف ةروص )05-١8( لكش نيبيو
 ثالث ةدمل ةروصلا هذه صحفب ماق صخش ىدل نيعلا تاكرصحل ليجست
 انربخت ىتلا قطانملا رذكأ ىلا هجوم نيعلل تيبثت رثكأ نأ ظحال ٠ قئاقد
 طيحم عبتت ىلا ليمت ىهف « ةيئاوشع تسيل تاكرح ىهو ٠ ةاتفلا لكشب
 هجروب ناتفشلاو نانيملا : انه يىصو ؛( ةمهملا ليصافتلا طقتلتو 2 هجولا

 ما

 ىضرملاو ءايوساألا نم تاعومج.ا ةبكرم ةروص تثمدق ىرخأ ةبرجت ىفو

 ماق مث خم لا ف ةيوضعلا ةباصالا ىروذو ( ىلقع ضرم ماصفلا) نييماصفلا

 ثاكرح ليجست عم « روصلا هذه لخاد تاعوضوم نع مهلاؤسب برجملا

 مهل هجوملا لاؤسلاب طبترت ءايوسألا نويع تاكرح نأ ظحولف ٠ مهنويع
 ثاثآلا وه ام ؟ ةروصلا ىف صاخشألا رامعأ ىه ام: لثم « ةروصلا نع

 ىلع ىئاوشع لكشب ةرثعبم تناك مهئويع تيبثت طقن نأو « ةمظتنم ريغ
 رظنلا نوبنجتي نييلقعلا ىضرملا نأ رهظ ىرخآا ةبرجت ىفو ٠ اهلك ةروصلا
 ىلع نانيعلاو هجولا لصحي نيح ىلع « ةروصلا ىف صاخشالا نويع ىلا
 ١ ءايوسآلا لبق نم هابتنا ربكأ
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 كاردالا تابت - ١

 ةمئاد اهنأ ىلع هل ةفولأملا ءايشألا كردي نأ ىلا ةداع ناسنالا ليمي
 )2 ا عقوملاو « ةءاضالا فورظ نع رظنلا فرصب ريغتت ال ةتباثو

 اديعب تكرحت اذا الثمف ٠ كردملا ءىثلا نيبو اننيب لصفت ىتلا ةفاسملاو
 دكت ىلع ةنوكتملا هتروص تريغت ةدئاملا ىلع كمامأ دوجوملا قبطلا نع
 متست فوسف كلذ عمو « ىواضيبلا لكشلا ىلا ىرئادلا لكشلا نم كينيع
 : اهمهآ ةدع عاونأ كاردالا تابثلو ٠ لكشلا ىرئاد هنأ ىلع هكاردا ىف

 آءاوارأ لعق 015162 ةءاضالا تابث( !

 تماما مدقتفاعمعإلا 37. نوللا تابث ( ب

 موجع مصقتواةمعإ' لكشلا تابث ( ج

 8ز2ع م5151 622 مهحلا تابث ( د

 ].0ءوزتمل همدقأكأ عهعإ' ىناكملا تابثلا ( ه

 ٠ ليصفتلا نم ءىشب عاونآلا هذهل ضرعنو

 ةءاسسفالا تاسست أ

 « لظلا قو سمشلا ءوض ىف ءادوس اهنأ ىلع ءادوسلا ةفيطقلا انل ودبت
 هذه ىلا ريشنو « سمشلا ةعشأ تحت تحت ءوضلا نم اديزم سكعت اهنأ عم

 ىلع قبطني رثآلا. اذه نأ نم مغرلا ىلعو ٠ ةءابخالا تابث'اهنأ ىلع ةقيقحلا

 قيرط نع) ةءامضالاو ةطيحملا ءايشألا رييغت ناف « ةيداعلا فورظلا لك
 ٠ ةدعاقلا هذه رسكي نأ نكمي (ةءاضالا ةدشو ةيؤرلا ةحاسم ددحي زاهج

 نوللا تابث - ب

 دمتعيو ٠ اريثك ريغتت ال ةتباث اهنأ ىلع ناولألا كاردا ىلا ليم كانه

 ادبملا اذه نكلو ٠ ةرياثغم ةيفلخ ىأ فلتخم لاجم دوجو ىلع نوللا تابث

 ةيفلخ دوجو نود دحاو نول تاذ ةقطصنم صخشلا ىري امدنع ققحتي ال
 لعجت ةبوبنأ لالخل نم ةجضان مطامط ةرمث ىلا ترظن اذا كلذ لاثم ٠ اهل

 وديتسف « ىئرملا مسجلا ةعيبط ءافخا عم « حضاو ريغ ةرمثلاب طيحي ام
 ىلع اداضتعا كلذو « رخنآ نول ى؟ وأ ءارضخ وأ ءاقوز مطامطلا ةرمث
 رظنن ىذلا ءىثلا انفرع اذاو ٠ اهيلع سكعنت ىتلا ةيئوضلا تاجوملا لاوطأ

 فورظلا لظ ىف ىتحوو ٠ نوللا كلذ تابث ىف مهسي هنولل انركذت ناف « هيلا
 رتشي انايحأو ٠ لامكلا نع اديعب نوكي نوللا تابث ناف « ةيلاثملا

 ىذلا نوللاب تسيل اهنأ فشتكيو هلّرنم ىلا دوعيل ةنيعم سبالم صخشلا

 اهارت رتسشا ىذلا لحملا ىف ةفلتخم ةءاضا لظ ىف اهآر هنأ كلذ « ديري ناك

 هسكعت ىذلا ءوضلا نيب ةقالعلا وه نوللا تابث ىف ىسيكرلا لماعلاو ٠ هنم

 ٠ هب ةطيحملا حطسالا.نم سكعنملا ءوضلاو ءايشاألا

 اس



 لكشلا تابث -ج

 هلكش ناف « انهاجت اباب حئفن امدنع
 لالخ. رعي (نيعلا ةيكبش ىلع سكعني امك)
 لكشلا حبصيف « تاريغتلا نم ةلسلس

 ناعلض) فرصنم هبش بابلل ليطتسملا
 ثيحب « (نييزاوتم ريغ ناعلضو نايزاوتم
 بناجلا نم ضرعأ ائتيحان نم هبناج ودبي

 ةيكبش ىلع سكعنت ىتلا ةروصلا فالتخال
 رظنا) بابلا عاضوأ نم عضو لك ىف نيعلا
 انئاف كلذ نم مغرلا ىلعو « ١19(  ه لكش
 بابلا نأ  ةيصخ. لا انتربخل اعبت  كردن
 ٠ لكشلا تابثل لاثم اذهو « ريغتي ال

 مجحلا تايث د

 ريثتي ال ءايشالا نأ ناسنالا فرعي

 نكلو ٠ هنع اديعب تكرحت املك العف اهمجح
 انع دعتبي مسج ىأ نأ ىلع انلدت ةربخلا

 مدختسن نحنف « رغص دق همجح نأ انل ودبي
 ريدقت ىف قمعلاو ةفاسملا نع انتامولعم

 ظافتح.الا ىلا ليم مجحلا تابثو ٠ مجحلا
 ؛ ريغت نود اتباث ءايشألل ىرهاظلا مجحلاب
 اديعب ءايشألا هذه كرحت نم مغرلا ىلع

 .ىئاقلت لكشب ابلاغ كلذب موقن نحنو ٠ انع

 كسما : ةيئآلا ةبرجتلا كلذ ليلدو
 نع دعبت ثيحب « ىمأر عضو ىف ةسارك كديب
 كرح مث « ابيرقت مس ١" رادقمب كيذيع
 ظحال ٠ كعارذل لوط ىصقأ ىتح كدي
 ابلاغ لظت اهنا ؟ رغصأ ودبت له « اهمجح
 . ىتلا ةروملا نأ ممو ٠ هسسفن مجحلاب
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 امدنع اهمجح فعض دعت بيرقلا اهعضو ىف ةساركلل ةيكبشلا ىلع عبطنت
 كلذك هيكاتلاب قرفلا اذه كردن ل انناق « لاثملا اذه ىف ةفاسملا فعاضتت
 روصلا ىف اضيأ ءالجب مجحلا تابث حضتيو ٠ ةساركلاب ائدي كرحن امدنع
 اهل لوط ىصقأب مهمامأ مهيعارذ نوعضي امدنع صاخشألل ةيفارغوتوفلا
 نم ربكأ تناك ول امك مهفكأ ودبتف مهماسجأ مامأ مهفكأ نوكت ىتح
 نأو ) عقاولا ىف حيحص ريغ اذه نأ انتربخ نم فرعن اننكلو : مهماسجلأ

 ٠ مجحلا تابث ادبل حيضوت اذهو ٠ مسجلا نم رغصأ ديلا

 « الماك سيل  ىكاردالا تاسثلا عاونأ لكك - مجحلا تابث نكلو
 « ةبيرق نوكت امدنع اهتاذ ءايشألا نم رغصأ ودبت ادج ةديعبلا ءايشألا ناف
 حبصي ال مجحلا تابثو ٠ اهئاريط دنع ةرئاطلا نم رظني نم كلذ فرعيو
 « ةفاسملا ىلع ةلادلا تارشؤملا تصقن اذا ةبيرقلا لاكشالل ةبسنلاب الماك
 اهيلا انرظن اذا اريثك اهمجح. ريغتي قباسلا لاثملا ىف ةكرحتملا ةساركلا ناف
 تارشؤملا تلق املكو ٠ اعم نينيعلاب هيلا انرظن ول امم رثكأ « ةدحاو نيعب
 صقنن نآل ربكأ لامتحالا ناك ىئرملا مسجلا نيبو اننيب ةفاسمأ ىلع ةلادلا
 تابثلا ضعب كانهف « ةفاسملا لماع بايغ ىفو ٠ ديعبلا مسجلا مجح نم
 ٠ الماك اتابث جتنت ال اهدحو ةفلألا نكلو « ةفولاملا ءايشالل ةبسنلاب

 ءايشألل كردملا مجحلا نأ ىه نذا مجحلا كاردا ىف ةيساسألا ةلكشملا
 ةيكبشلا ىلع مسجلا ةروص مجح ىف ريغتلا نم مغرلا ىلع ابيرقت اتباث لظي
 « كاردالا زيمت ةقيقح مجحلا تابثو ٠ ةفاسملا ريغت عم (ةيؤرلا ةيواز وأ)
 نيب نمو ٠ هيلع مكحلا وأ مجحلا ةفرعمب لصتم رمأ درجم تسيل ىهو
 لافطالاو ةيناويحلا عاونألا فلتخم نأ ةقيقح جاتنتسالا اذه بابسأ
 فالتخا نم مغرلا ىلع « مجحلا ىف ةتباث اهنأ ىلع ءايشألا نوكردي نييمدآلا
 تاسيف ناك اذا ام  دسكاتلاب دعب :فورغملا نم سيل نكلو ٠ اهتاقاسم
 عم لماعتلا ىف نئاكلا ةربخل ىلع دمتعم هنأ وأ داليملا دنع ادوجوم مجحلا

 داز املك دادزي عجحلا تابث نأ ىلع تلد ثدحأ تاسارد نكلو ٠ ةئيبلا

 : ةركخلا كروطتو معلا

 ىناكملا تاسسثلا - ه

 نيعلا ةيكبشب مدطصت ىتلا ةريغتملا تاهبنملا فالآ دوجو نم مغرلا ىلع
 تابثلا وه اذهو « اتباث لظي عضو ىف ءايشألا كردن انئاف « انكرحت املك
 تنهرب دقو ٠ ةقياسلا ةربخلا ىلع كلذك دمتعي ريخلا نكلو ٠ ىناكملا

 ىلع « ةيرمبلا ةثيبلا ميظنت ديعت ةصاخ تاراظن مدختست ىتلا براجتلا
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 نرث ىلاوح نم تيرجأ ةروثأم ةسارد ىفف ٠ ىناكملا تابثلا ىف ملعتلا رود
 تبلق تاسدع سبلب 5180108 نوتارتس ماق ( ديدحتلا هجو ىلع 1491 ماع)

 ةبولقم ءايشآلا ىأر ثيحب « ىسأرلاو ىقفآلا : هيهاجتا ىف ىرصبلا لاجملا
 «نوتارتس» ركذو ٠ اهلامش اهنيمي حبصي ذا ةسوكعمو « بقع ىلع اسأر
 تابوعص نم ىناعو « هرارقتسا دقف دق هنأ ىلع هل ادب ةيادبلا ىف ملاعلا نأ
 مغرلا ىلعو ٠ ةطيسب ةجردب ىكاردالا تابثلا ضعب بستكي نأ لبق ةريثك
 ناف ؛ ابعص لامعألا طسبأ تاسدعلا هذه هيف تلعج ىذلا هيوشتلا نم
 همادطصا لقو « ةبرجتلا تمدفت املك فقوملل فيكت دق «نوتارتس»
 ىهو « لكألاو لسفلاك لامعألا ضعبب مايقلا ىلع ارداق حبصأو « ءايشألاب
 تاراظنلا هذه «نوتئارتس» علخ امدنعو ٠ ةيادبلا ىف ادج ةبعص تناك ماهم
 مجرتسي نأ لبق فيكتلل تقو ىلا  ىرخلا ةرم  جانحا دقف « اريخأ
 ٠ ةيداعلا ةيكرحلا ةيرصبلا هتاداع

 ىلا ثدأ ةيروشنم تاسدع ىلع ةهباشم براجت كلذ دعب تيرجاو
 ةيلاع ةردق نع نوفشكي نييمدآلا نيصوحفملا نأ رهظ دقف « ةيراقتم جئاتن
 انئثدما دقو ٠ هميظنت ديعأ ىرصب ملاع ىف ىناكملا تابثلا ةداعتسا ىلع

 دجوي ىذلا ملاعلا نع ةميق تامولعمب «ىروجيرج» اهضرع ىتلا ةلاحلا

 نانثا ) رخاتم رمع ىف وهو ايحارج هرصب درتساو ىمعأ دلو نم هيف
 ظج ٠ (اماع نوسمخو

 ىكاردالا ميلظنتلا ريسخذ ب 1١9

 ةروصلل ةددعتم ةيكاردا تاميظنن دجووت نأ نكمملا نم هنأ ظحول
 اميظنت صخشلا كردي ام ةداعو ٠ نيعلا ةيكبش ىلع عقت ىتلآ ةدحاولا
 تالاح. ىف ثدحي نكلو « ةيمويلا ةايحلا ىف دحاولا لكشلل ادحاو انيعم
 ةيرظن ةيمهأ تاذ ةقيقحلا هذهو ٠ نيعلا ةيكبش ىلع ريغتلا متي نأ  ةنيعم
 نأ نلعت ىتلا تايرظنلا ضقاني هيبنتلا ريغت مدع عم كاردالا نأل « ةريبك
 ةقيتحلا هذه نأ ودبيو ٠ بيرقلا هبنملا ءوض ىلع هريسفت نكمي هكردن ام
 زاهجلاب ةلاصتا رثكأ تايلمع هءوض ىلع كاردالا رسفت ةيرظن ىلا جاتحت

 ٠ ىزكرملا ىبصعلا

 امب ريغتلا اذه لثمل ةيلمعملا ةساردلا نم اريثك سفنلا ءاملع دافأ دقو
 2 تونطلع بلقلل ةلباقلا ةسوكعملا وأ 05 ةضماغلا لاكشألا ىمسي
 - ةحيحص ةروصب  هريسفت نكمي ىذلا لكشلا هنأب ضماغلا لكشلا فرعيو
 لكشلا اهنم ةريثك بلقلل ةلباقلا ةضماغلا لاكشألا ةلثمأو ٠ ةقيرط نم رثكأب
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 (ليفورب) ىبناج رظنم هنأ ىلع ىري ىذلا ١17١( ص رظناءه  و)
 ٠ مخض فنأ تاذ زوجع ةأرمال ىبناج رظنم كلذكو « ةريغص ةاتفل

 ةنوكم (؟١ )0  لكش ىف ةدراولا لاكشألا نأ ظحالن نأ نكمملا نمو
 ةددعتم ةفولأم ءايشأل « ءادوس وأ ءاضيب اما مظنت نأ نكمي لاكشأ نم

 نأ نكمي لاكشألا هذه لثم ىفو 2٠٠١ ٠ كمسلاو « هبكارو ناصحلاك)

 رمتسأ املك « ىرخأ ىلا ةظحل نم ىكاردالا ميظنتلا ىف تالقنت ثدحت
 ٠ اهيلا رظنلا ىف ظحالملا

 هيبنتلا نأ ساسأ ىلع بلقلل ةلباقلا ةسوكعملا لاكشاألا كاردا رسفيو
 « ةيكبشلا نم ةنيعم ةقطنم هبني ىذااو « لكشلا نم نيعم بناجل رمتسملا
 بعتلا لثم رهاوظب لصتت  ىبصعلا زاهجلا ىوتسم ىلع  تايلمع ريثي
 ايالخلا ةراثا ىف ريغت نع جتانلا 5ةققه805 عبشتلا وأ ةصطتطئاند» فكلا وأ
 بنئاجلا ىلع هزيكرت نم ريغي ظحشذلاملا لعجي امم « خملا ءاحل ىف ةيبصعلا

 كردملا ىلا كاردالا لاقتنا ثودح لهسيف « لكشلا ىف هيلع زكر ىذلا
 مغرب « ةيرظنلا هذه دكؤي ام دح. ىلا  ناهرب كائهو ٠ ليدبلا رخآلا
 ٠ تابوعصلا ضعب اهتهجاوم

 عادلا - 4

 وأ « ىقيقح. ريغ ىمح. عابطتا وأ ؛ مىطاخ كردم الادعنهد عادخلا
 هعمسن وأ ) هارن ام نأ «حيحص ريغ» ب دصقيو ٠ حيحص ريغ فئاز كاردا

 ٠ هسايق تاودأ ةدعاسمب ىعيبطلا ملعلا هفصي ام عم قباطتي ال (هب رعشن وأ

 عادخلاو ٠ ةكرحلا وأ نوللا وأ ناكملا كاردا ىف عادخبا ثدحي نأ نكميو
 ٠ ىكارداو ىئايزيف : ناعون

 عادخلا نم ناعون

 ءاضعأ ىلا لصي ىذلإ هبنملا هيوشت نع جتنيف ىئايزيفلا عادخلا اماف
 عضوت ىتلا اصعلا ىف ةظحالن ىذلا رسكلا هتلثمأو ٠ انيدل ىمحلا لابقتسالا
 « ىهالملا ىف ايارملا تيب ىف اهارن ىثلا ةهوشملا روصلاو « ءاملا ىف

 ىف ًاشنيف ىكاردالا عادخلا امأ ٠ روشنم لالخ. نم ةيؤرلاو « بارسلاو
 هنأب امهدحأ ىلع مكحيو نيطخ. صخشلا ىري ناك « ةيكاردالا انتزهجأ
 ىكاردالا عادخلاو ٠ هتاذ لوطلا .ةقيقحلا ىف امهل نوكيو « رخآآلا نم لوطأ

 : ىلي اميف اهجلاعنو سفنلا ماع ىف انمهت ىتلا ىه (ةيسدنه هتاهبنمو)

 ل اول



 سكملاو بلقلل ةلباقلا ةضماغل' لاكشالا ؛ (؟١ -0) لكش
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 ةيسدنهلا تاعادخلا

 دقو 2« تاعادخلا نم ادج ةريبك ةفئاط ةيسدسسهل تاعادخلا لتقمت

 ضعب نوكت « طوطخلاب موسر نع ةرابع ىهو ٠ ديدش مامتهاب تيظح
 - رلوم هعضو ىذلا كلذ اهرهشأو ٠ ةيكاردالا ةيحانلا نم ةهوشم اهيئاوج

 لكش نيسبيو ٠ همساب فورعملاو 14489 ماع 1. ©. ةاناا عج ريال

 ٠ عادخلا اذه (!؟١ ه)

 اههاجتا امهسا نمضتي ىذلا طخلا ناف نييلخادلا نيطخلا ىواست مغربو

 عالضأآلا ىزاوتم عادخل -ب ريال  رللوم عادخ )05-91١2(:1- لكش
 5920655 «زردئاس» عضو نم



 ىأ « زثت98 ىلاوح «ريال  رلوم» عادخ غلبيو ٠ رمقأ ودبي لخادلا ىلا
 ؛ مس 1 ىلا لصي ( لوطأ ودبي ىذلا) ةيجراخلا مهمألا وذ طخلا ناك اذا هنآ
 , مس ه حبصيل رصقأ ودبي ىذلاو ةيلخادلا مهسألا ىذ طخلا ليوطت بجيف

 نيرطقلا نأ (ب ؟١ - 4) لكش نم ودبيو ٠ امهيواست صخشلا ررقي ىتح
 عقاولا ىف امهنا نيح ىلع « نييواستم ريغ ةطقنم طوطخب نيحضوملا
 ٠ نايواستم

 م 1950098 ورتساج» عادخ وأ ١( ؟؟-4 ) لكشفف نادراولا نالكشلا امأ
 ٠ ىولعلا نم ربكأ ىلفسلا لكشلا مجكح نا ودبي نكلو « ناقباطتم امهف

 ىلع ناتيواستم (ب ؟؟  ه) لكشلا فصتنم يف ناتدراولا ناترئادلاو
 1 . ( 13001288905 سواهجنبا عادخ) ودبي امم سكعلا

 أ

 نا 2 ١

 ا

: 3 
 2« انتمي جريمه ب ( ةمالمعت رئلوز عادخ -1: (58 -0) لكش

 اللام[ تنوف  ج

 باوورس



 «نياتشنرا«تنوف « جئريه ؛ رئاوز : تاعادخ ةيلاتلا لاكشألا نيبتو

 ٠ ىلاوتلا ىلع وزنوب « نوسيبروا

 ةيزاوتم ريغ ودبت (1 88  ه) لكش ىف ةلئاملا طوطخلا نأ ظحالنو
 نيلكشلا ىف ةيقفألا طوطخلا نأ ظحالت امك ٠ عقاولا سكع ىلع
 ريغ اذهو 6 ةيزاوتم ريغ اهنأ ىلع رهظت (ج ؟ ه عابس ا»سو)

 لكش ىف ةيلخادلا ةرئادلاو ١( ؟4  ه) لكش ىف عبرملا امأ ٠ ىقيقح
 .حيحص ريغ اذهو « ةهوشم تناك ول امك امهنم لك ودبتف (ب ؟5  ه)
 عم واستم هثكلو « ربكأ ("6 -5) لكش ىف ىولعلا ىقفآلا طخلا ودبي امك
 ٠ امامت ىلفسلا ىقفألا طخلا

 )2 عادخلا نم عاونألا هذه فلتخم ريسفتل ةديدع تايرلظن تمدق دقو

 « ماع ةثام نم برقت هدم اهيلع ثوهبلا ءارجاو اهصحف نم مغرلا ىلعو
 ٠ نآلا ىتح فورعم ريغ لازام عادخلا عاونأ مظعم ريسفت ناف

 نوسيبروأ ب 2« ةطتعدقاوز» نياتشنرا عادخ 1: (؟4  ه) لكش

 01و

 طخ
 6 2هذتم وزنوب» عادخ : ( ؟ه-8) لكش

 هساوأ ب



 هئاوتسدعع ةقحاللا ةروصلا

 هدئنملا بحسي امدنع صخشل ىدل ىفبت ةيسح ةربخ ةقحاللا ةروصلا

 ةيدلسلا ةقحاللا ةروصلاك ةيرصب ةربخ. ىلا ةداع ريشت ىهو ٠ فقوتيو
 راثتست نا نكميو ٠ سمشلا ىف قيدحتلا دعب ةجتانلا ةنولملا روصلا ةلسلسل

 («تريما» ةبرجت اهنيب نم ركذن « ةديدع براجتو قرطب ةقحلللا روصلا

 ٠ «سديمشرأ) ةميربو

 ظسسعتا تمععطسءعتأ تريما ةبرجت أ

 ةءارقلل ةيداعلا ةفاسملاب باتكلاب كسماو ؛ (518 )0  لكش ىلا رظنا
 دوجوملا بيلصلا ىلع كرطظن تبث ٠ ةيوق ةءاضا لظ ىف ( مس 7 ئلاوخا

 ىرتس « ديعب طئاح ىل' رظ'ا ذئدنعو ٠ ابيرقت ةقبقد ةدمل لكشلا زكرم ىف
 ةعطق ىلا رظنا مث ٠ (لكشلا) هبنملا نم ربكأ ودبت نيترئادلل ةقحال ةروص
 ةقحاللا ةروصلا ودبتس نآلاو ؛ كاهجو نم ةبيرق اهب كسمت ىتلا قرولا نم
 نأ نكمب نيعلا ةفرط ناف ةقحاللا ةروصمأ تفتخا اذاو 0 هينملا نم ركصأ

 ٠ انايجأ اهنيوكت ديعت

 تربما ةبرجت : (؟5 -5) لكش

 ةحاسم ىف ةيرصبلا ايالخلا داهجا قيرط نع ةقحاللا ةروصلا جتنتو
 . (نيعم ءىث ىلا ةتباث ةقيرطب قيدحتلا ةطاسوب) ةيكبشلا نم ةدحاو
 كردملا مجحلا نكلو « اهمجح ىف ةتباث ةيكبشلا نم ةدهجملا ةحاسملا لظتو
 حطسلاو صخشلا نيب ةفاسملا ىلع ادامتعا كلذو ؛ فلتخي ةقحاللا ةروصلل
 رظني امدنع ربكأ ودبت ةقحاللا ةروصلا ناف مث نمو ٠ هيلا رظني ىذلا
 ةيذلخ ىلا صخشلا رظني امدنع رذصأ ودبتو « ةديعب ةيفلخ- ىلا صخشلا

 ةيبيره .٠
 ص

 مجح نأ «تريما» ضرتفا ؛ عونلا اذه نم تاظحالم ساسأ ىلعو

 مس 5# سل



 ىذلا حطسلاو صخشلا نيب ةفاسملا عم بسانتم ةقحاللا ةروصلل كردملا
 ىلا كلذ دعب نوناقلا اذه ممع دقو ل نوناق وه اذهو ٠ هيلأ رظني

 نيب ةيسنلا نأ ىلع صني ىذلاو 78 «ةفاسملاو مجحلا تابث» أدبم

 ٠ © ةيؤرلا ةيوازل ةيواسم ةكردملا ةفاسملاو كردملا مجحلا

 ةفاسملا دادزت امدنع : ةيدألا ةقيرطلاب اب مجحلا تايث أدبملا اذه رسفيو

 تابث أديم نأ ودبيو ٠ صقانتت ةيرصبلا هتيواز ناف < ام ءىش نيبو انئيب

 لاثم لضفأو ؛ مجحلا عادخ عاونأ نم ددع مهفل ىساسأ ةفاسملاو مجحلا

 رمقلا نأ اهادؤم ةظحالم ىلا ريشيو « 34ههد 11105102 رمقلا عادخ كلذ ىلع

 نوكي امدنع رمقلا نم 0٠ ةبسنب ربكأ ودبي قفآلا نم ابيرق نوكي امدنع
 ناف « اهتاذ ةيرصبلا ةيوازلا لباقي امهالك نأ مغرب « ءامسلا دبك ىف
 ردقلاب ءامسلا فصتنم نم دعبأ قفآلل ةكرداملا ةفاسملا ىلع مكحي صخشلا

 ٠ ابيرقت هسفن
 ةععطتسءعلاعع ةمانضأ سديمشرأ ةميرب ب

 دوسآلا نوللاب هيلع ممر « ثاصوب ىئنامث هرطق ضيبأ صرق نم نوكتت
 عستت 3 مث زكرملا نم ةقيض أدبت 2 814٠ اهردق ةيوازب تانوزلح ةعبرأ

 مرق ١ اذه تبث دقو ٠ (؟7 6 لكش رظنا) فارطألا ىف ةضيرع ىهتنتو
 زاهجب روحملا اذه لصتيو « عمال ىخف رامسم هتمق ىلع روممب هزكرم نم
 ناب ةميربلل قحاللا رثآلا ساقيو ٠ ةتباثو ةدودحم تاعرسب هريدي ىبرهك
 هنع دعبت ىتلاو « ةراودلا ةميربلا صرق زكرم ىلع هرصب صوحفملا تبثي
 افلس ةددحم ةدم دعب ةميربلا فقوت مث « مس 186٠١. نع لقت ال ةفاسم

 ىف صوحفملا نم بلطي مث (ةيناث 1١:0 نيب ةفلتخملا براجتلا ىف حوارتت)
 راودلا صرقلا فققوت دعب نيصوحفملا مظعم هأري امو 2 هاريام فصو وتلا

 ةكرحلا هاجتال ةدامضم ةيرهاظ ةكرح وأ ؛« ىسكعلا نارودلا عادخ وه

 قحاللا رثألا كاردا» : طقف نيتئف اذ ايقيك اسايقم كلذ دعيو ٠ ةيلصألا
 ريدقت ىف صخلتيف ىمك وهو ىناثلا سايقملا امأ ٠ «هكاردا مدع لباقم

 نع صرقلا فقوت نيب ةعقاولا ةينمزلا ةرتفلا وهو « قحاللا رثألا ماود

 دمتعيو « (ىمكعلا نارودلا) رثألا !ذه فقوتب صوحفملا ريرقتو نارودلا
 ٠ تاريغتملا نم ليلق ريغ ددع ىلع قحاللا رثألا لوط

 : ةيتآلا ةلداعملا ةرئوص ىف ادبملا اذه عضن نأ نكمي (*)

 مالو ع :واو ده
 ٠ ةيؤرلا ةيواز - 0 ( ةكرذملا ةفاسملا - م ؛ كردملا مجحلا - حا: ثيح
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 ندم ع

 سديمشرأ ةميرب : (؟07.-5) لكش

 ؛ ةديدع تالاجم ىف براجتو صوحف سديمشرأ ةميرب ىلع تيرجأ دقو
 نيب زييمتلا ىف ةدعاسم ةليسو اهفصوب ىكينبلكالا لاجملا ف تمدختساف
 (نيوطنملا نييباصعلا) نييميتسدلا نيبو « نيبفيظولاو نييوضعلا ىفرملا
 « ةيجولويزيف ثوحب مامتها لتعت كلذك سديمشرأ ةميربو ٠ نييريتسهلاو
 نم للقت ةريخدألا نأ رهظ دقو « ةطبهملا ريقاقعلا ثوحب ىف تمدختساو
 اذه حيضوتل ةيضايرو ةيجولويزيف تايرظن تعضوو ٠ قحاللا رثآلا .ماود
 سايق فدهب ةيصخشلا ثوحب ىف تمدختسا امك « عادخلا نم عونلا
 ةعيبطب كاردالا لاجم ىف ةيبيرجتلا ثوحبلا نم ديدع نع الضف « طاسبنالا
 لامعا

 سوال هلا س06

 ةيبجراخلا تاهبنملا بايغ عم ةيسح ةربخ 1381!هأسه0005 س .والهلا
 ليوات ءوس وه وا « عقاولا ف ةدوجوم ريغ تاهبنم كاردا وأ « ةبسانملا
 ةسولهلل ةببسم ريقاقع كائهو ٠ ةيلعف تاكاردأ اهنأ ىلع ةيلايخ- تاربخل
 ٠ كلذك ةسولهلل ببسم شيشحلاو « نيلاكسملاو آم «د س ل» لثم

 هع 594



 ريفاقع كانه نأ امك ٠ ىعولاو ةيكاردالا ةربخلا نم ريقاقعلا هذه ربغتو

 واله مهيدل نمم نويلقعلا ىخرملا اهاطاعتب ةسولهلل ةداضم

 « صخشلا اهب رمي ىتلا ةيسحلا ةربخلل اعبت ىتش عاونأ سوالهللو
 ةيرصب وأ (رخآ بسي نأ ضيرملا رمأت تاوصأ عامسك) ةيعمس نوكت دقف

 ىري ةبيرغ زاغ ةحئار مشك) ةيمش وأ (مهل دوجو ال صاخشأ وأ حابشأك)

 ةيؤرك) ةيكرح وأ (فولأم ماعطل بيرغ قاذم لثم ) ةيقوذت وأ (همسج

 ٠ ةفولأملا ءايشألا مجاح ريخت وأ (دحأ هعفدي نأ نود كرحتي ىسرك

 خللا مارواو (ناهذلا) ئلقعلا ضرملا تالح ىف سوالهلا عيشتو
 ٠ ىسيطانغملا مونلا ءانثأو « تاردخملاب ممستلا تكلاح ىو ؛ هتاباهتلاو

 ةجيتن (رومخلا) لوحكلا ىلع نينمدملا ىدل ةيعمسلا سوالهلا ثدحتو
 نذاآلا ق ةيضرم ةلاح نع ةجتانلا ءاضوضلا راسفت نمدملا تالواحم

 :يطفرأ

 ساوحلا قاطن جراخ كاردالا - ٠١
 هع مععسقماو 8نععو مس (1552)

 هيبنت قيرط.نع تأي مل كاردا نم نوكتت ىتلا ةربخلا نم عون وه

 ملع ءارو ام رهاوظ ةسارد ىلا عوضوملا اذه ىمتنيو ٠ سهلا ءاضعأ

 : ةيتألا بئاوجلا لمشيو « 53:2 موزنعطماهورب سفنلا

 وأ ؛ نيرخآلا راكفأ ةءارق ىلع ةردقلا وهو 1«15ءمدنطو رطاختلا_ |

فقورعم ىكاردا وأ ىسح ساسأ نود رشنآ ىلا صخش نم راكفألا لاقتنا
 3 

آ تاهبنم ةبأ وأ ةباتكلا وأ:مالكلاب ةناعتسالا نود ىأ
 ٠ يرخ

 يقلت وأ ) ةيؤرل' ىلع ةردقلا ىهو : ©0ةططهوتومعع ةيفافشلا ب

 0 ىداعلا راصيالا ىدم جراخ (تامولعم

 ؤبنتلا ىلع ةردقلا ىهو 2ة«هوهناثهد اقبسم لبقتسملا ةف ارسم - جب

 ٠ اهعوقو لبق لبقتسملا ثادحأب

 ءايشالا كيرحت ىلع ةردقلا : "2 ءطماتسءوثو دعب نع ءايشألا كيردت د

 ٠ طقف ةيلقعلا تايلمعلا مادختسأب

وحلا قاطن جراخ. كاردالا نكلو
 , ؛ ىلي امب دقئثي سا

0 0 



 قرطلاف « رهاوظلا هذه لثم حيضوتل ةددحم ةقيرط كانه تسيل - ١

 ٠ رخآ صخش

 ىتح اهيلع ليلدلاو ؛ ةيعيبطلا نيناوقلا دخ رهاوظلا هذه لمعت  ؟
 ٠ لماك ريغ نآلا

 شخغلاو عادخلاو ةنامآلا مدع نم ريثك ةيحورلا براجتلا بحصي س "

 ٠ ١ ريسفتلا ءعوسو

 ٠ ةتباث ريغ رهاوظ لثمت اهنآل « ةداع براجتلا جئاتن رركتت ال ؛

 : لوقي ىذلا « 2.2660 به ١ ىأر عم سفنلا ءاملع نم ريثك قفتيو
 . «لوقعم ريغ هنأل ساوحلا قاطن جراخ كاردالاب عئتقم ريغ ايصخش انأ»

 كاردالا ؛ صخلم

 ةيساسا رصانع هلو « ىنعم اهباسكاو تاساسحالا ةمجرت كاردالا - ١
 ٠ رسفتل ذّبلاو ميظنتلاو رايتخالا : ىه ةثالث

 ٠ تاساسح.الا نيب طبر ةيلمع كاردالا  ؟

 ٠ ةيفرعملا تايلمعلاو ةيسحلا تايلمعلا : نيلاجم نيب كاردالا عقي - ؟
 هبنملل ةيئايزيفلا صئاصخلا نيب ةقالعلا ةسارد ىه ءايزيفوكيسلا - ؛

 . ساسحالل ةيمكلا صئاصخلاو

 سعبلا وضعل نكمي هبنملا ةدش نم ةجيرد لقأ ىه ةقلطملا ةبتعلا 0

 ٠ هزييمتو هب ساسحالا

 سحلا وضع عيطتسي هبئملا ةدش ىف قرف لقا ىم هتثرافلا ةبتعلا ل 5
 ٠ هتظحاالم نكمي قرف لقأ وأ « هب ساسحالا

 نوئاق) ةيمتيراغول ةقالع ساسحالاو ةيئايزيفلا ةقاطلا نيب ةقالعلا
 ءوض ) ضفخنملا هبنملا ةدش ىف فيفطلا ريغتلا نأ ىأ « («رنخف ربيفاا
 ةعفترملا ةدشلا ىذ هبنملا ىف ريغتلا نع ةلوهسب هتظحالم نكمي (فيعض
 ٠ (ىوق ءوض)

 ٠ ملعتلاو ةغللاو تامولعملا زيهجتو ةركاذلاو ىعولاو ساسحالاو هابتنالا اهنم ةددعتم ةطشنأ ىلع لمتشت ةطشن ةيفرعم ةيلمع كاردالا 8

 مك ا



 لوح كاردالا زكرتيو « هيلع قباسو كاردالا حاتفم هابتنالا و

 ٠ هيلا هبتئنام

 لك ىلا هبتني نأ هنكمي ال ناسنالا نآل « ةيكاقتنا ةيلمع هابتنالا ٠

 ٠ ةدحاو ةعفد تاهبنملا

 ٠ هيف ةرثؤمو كاردالل ةددحم ةيئاذ لماوع ةعبس كانه

 ٠ ةمظنم ةقالع لظ ىف تاهبنملا عيمجتل ءىدابم

 نينيعلا نيابت وه اعم نينيعلاب ةفاسملا كارداف ىسيكرلا رشؤملا - ٠٠
 ىلع امهنم لك نوكتت نيتللا نيتيرصبلا نيتروصلا نيب دوجوملا قرمفلا)
 ٠ ( دحاو تقو ىف ةدح ىلع نيع لك ةيكبش

 : ىلي امك ةعبرا ةدحاو نيعب قمعلاو ةفاسملا كاردا تارشؤم - 4

 ٠ بيكرتلا ىف ةدايزلا وأ صقنلا

 اهناب ىحوت ةقيرطب ةتباث تاهبنم ميدقت ىه ةيرهاظلا ةكرحلا - 6
 ٠ (ىئامنيسلا .طيرشلاك) ةكرحتم

 ٠ ىئامنيسلا .طيرشلا ةكرحل طسبم لكش ىاف ةرهاظ - 5

 لالخ ءايشألا نيب تاقالعلا ىلع ةيقيقحلا ةكرحلا كاردا دمتعي '
 ٠ تاقالعلا هذهل هعضن ىذلا ريسفتلا ىلعو « ىرصبلا لاجملا

 ٠ ىتش ةيتاذو ةيعوضوم لماوعب نمزلل انكاردا رثأتي -

 قيرط نع ةبكرملا تاعوضوملاو ءايشآلل ناسنالا كاردا سردي - 9

 ٠ نيعلا تاكرح ليلحت

 اهنأ ىلع هل ةفولأملا ءايشألا كاردا ىلا نامسنالا ىدل ليم كانه - ٠
 لكشلاو نوللاو ةءاضالا : نم لك ريغت نع رظنلا فرصب ةتباثو ةمئاد

 ٠ ناكملاو مجحلاو
 ١ - دحاولا لكشلا تاميظنت ددعتت امدنع ىكاردالا ميظنتلا ريغتي «

 نيعلا ةيكبش ىلع عقت ىتلا هتروص فلتختو ٠ قيرط نع كلذ سرديو

 بلقلل ةلباقلا ةضماغلا لاكشألا ٠
 وأ ىئايزيف وهو « فئاز ىسح عابطناو ءىطاخ. كردم عادخلا  ؟؟

 0 شفنلا ملع ىف انمهي ام وه ريخألاو 2« ىسدنه

 همس ؟وا/ ]ا



 5 ىضذرملا نم ةفئاط نيب عيشتو « ةفلتخم عاونأ اهلو ؛ ةيجراخلا تاهبنملاب ايغ عم ةيسح ةربخ سوالهلا -

 ساوحلا قاطن جراخ كاردالا ةرهاسظل ديدسث دقن كانه - ؟4
 نع ءايّسألا كيرحت « لبقتسملاب ةقبسملا ةفرعملا « ةيفافثلا « رطاختلا)
 ء(دعب

 سماخلا لسصصفلا عسجارم

 "راد : ةرهاقلا « سفنلا ملع لوصأ (158) حجار تزع دمحأ - ١
 ١١ ٠ .ط « فراعملا

 سديمسشرأ ةميربل قحاللا رثآلا )١1598١( قلاخلا دبع دمحم دمحأ - ؟
 كولسلا ىف .ثوحب : ىف ٠ طاسبنالل ايعوضوم اسايقم هفصوب
 ؛ لوآلا دلجملا (قلاسخلا دبع دمحأ ريرحت) ةيصخشلاو
 ٠ فراعملا راد « ةيردنكسالا

 نييباصعلاو ءايوسألا نيب قورفلا )١1588( قلاخلا دبع دمحم دمحأ - "؟
 تاساردلل ةيرصملا ةيعمجلا ؛ رصم ىف سفنلا ملعل عبارلا رمتؤملا ثوحب ٠ سديمشرأ ةميربل قحاللا رثآلا ىف نييناهذلاو
 5 ةيرشدلا ةيمنتلا زمرم : ةرهاقلا ٠ ةيسفنلا

 ةيوبرتلاو ةيسفنلا ثوحبلا قى ءاصحلالا (9١1ا/) ىريخ دمحم ديسلا -
 0 فيلاتلا راد ةعبطم 0 ةرهاقلا 5 ةيعامتجالاو

 «باوطلا جوس ةسمجرت سفنلا ملع لخدم )1954٠( فوديفاد 8

 داؤف : ميدقتو ةعجارم ٠ مازخ. بيجن « رمع دومحم
 ,. م طا رشنلل ليهورجكام راد : ةرهاقلا .٠ بطح. وبأ

 ؛« لوشآلا لداع : ةمجرت ٠ سفنلا ملع ىف ةمدقم (19117) جيتيو - 1
 « صخشلا زيزعلا دبع « ظفاح ليبن « رافغلا دبع دمحم
 ليهورجكام راد : ةرهاقلا ٠ رافغلا دبع مالسلا دبع : ةعجارم
 ٠ رشنلل
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 سيال صقلا

 ملعتلا

 ١ - ملعتلا ةسارد ةيمهأ ٠
 ٠ ملعتلا فيرعث - ؟

 ٠ جضنلاو ملعتلا ٠ع

 ٠ ةيعفادلاو ملعتلا

 ٠ ملعتلا ةيلمع ىف ةرثؤملا لماوعلا

 ٠ ملعتلا رثأ لاقتنا

 ٠ ىديلقتلا طارشالا

 ٠ ىئارجالا طارشالا

 ٠ ىفرعملا ملعتلا
 ٠ ةظحالملاب ملعتلا ٠

 ٠ بساحلا ةدعاسمب ملعتلا

 مدلج دفنا ةه

 وح
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 نآ ىلوألا ىنعتو ٠ شيعيل ملعتي وهف كلذكو « ملعتيل ناسنالا شيعي
 نم عيمج. ,نم ؛ هتياهن ىتح هرمع لوأ نم ؛« ادوعسوم مادام ملعتي ناسئنالا

 1مدسضني ملعتلا نأ ةيناثلا ىنعت نيح ىلع ٠ ءايشآلاو ساذلا نم هنوطيحي
 مدسقتت نلو ناسنالا ومني نلف « لكك ةراضحلل لب « درفلا ناسنالل مزال

 شيعي ىتلا ةئيبلا عيوطت ىف ةديدجو ةعونتم اقرط هتيمنتب الا ةراضحلا
 ملعتلاف ٠ ملعتلاب الا كلذ متي نلو )2 هفادهأو هضارغأ عم بسائتت ىك « اهيف

 لماشلا ىنعكاب ملكي نانتا:لكف  ةدرشبلا فايضلا.ق ةمهمو ةيماسا ةبلمع
 ٠ لبضفأ ةشيعم هل رسيت « كولسلل بيلاسأ هملعت ءانثأ هيدل روطتتف  ملعتلل

 سنجلا ءاقب بابسأ نيب نمو « ةئيبلل فيكتلا ساسأ ملعتلاف انه نمو

 ٠ ىرشبلا

 ىف مضي ىذلا لقطلا نم ءادتبأ + ةيشاناو ةلماك ةيلمغ هلمقلاو

 ليج اهلا فينغيو اهروطي ثيح. « :ملعتلاب الا انلبق مه نمم انيلا لقتنت
 : ملتلا ةدقي نم ىلإ اهلقنيو + رفا

 بآلاف « اعم ملعتملاو ملعملا رودب موقي « ناك ام انئاك ناسنا لك ناو
 ربثكو ىعامتجالا ىئا صخالاو ةفرمملاو بيبطلاو لمعلا سيئرو مالاو
 ٠ لاحلا ةعيبطب سردملا نع الضف اذه « ملعملا رودب نوموقي مهريغ

 نوكتف « ةيوضعلا تانئاكلا كولس ةسارد ملع وه سفنلا ملع ناك اذاو
 ةيفرعملا هيئاوج ىف « كولسلا كلذ ليدعت ةفدهتسم « « مث نم ملعتلا ةيلمع

 دارفأل حلصألل ءاقبلا ققحي امب « ةيكرحلا وأ ةيعوزنلا وأ ةيلاعفنالا وأ
 وهو « سفنلا ملع ةساردل ايساسا اقلطنم ملعتلا دعي اذلو ٠ ىرشبلا سنج.ا

 تاعوضوم نم عوضوم ظحي ملو « ىرشبلا لقعلا ةقيقح مهفل اضيأ مزال

 ىف ةرثكو هثوحب ىف هدعت نم ملعتلا عوضوم هب ىظح ام لثمب سفنلا ملع
 ٠ هتاسسارد

 نم ءاكذلاف « ةناكمو ناكم ةرمصاعملا ةيجولوكيسلا ةيرظنلا ىف ملعتللو

 لفضفأ مدختسيو ومني نل « هنمريبك بناج ىف ىرطف ثاريم وه ثيح
 ىلا ىزعي ىئيب بئاج نم ءاكذلا ىف امع الضف اذه « ملعتلاب الا مادختسا
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 عئاشلا فيرعتلا كلذ ؛ ءاكذلل ةددعتملا فيراعتلا نيب نم ظحالنو ٠ ملعتلا
 ءاكذلا فيرعت كلذكو « ملعتلا ىلع ةردقلا وه ءاكذلا نأ ىلع مني قذلا
 سفنلا ءاممع ىفعب نأ ىلب ٠ اهذم ةدافالاو ةربخلا باستكا ىلع ةردقلا هنأب
 كلا ىه ام ةتارولاب ةتوافتم بسنب ا>رئأت علم ب ةيلقعلا تاردقلا نأ نوري
 ملعتلاو باستكالا ةفك ناحجر ىلا ةفاضالاب « اديدش اميعدت ةمعدم تاداع
 حسار ميظنتب ملعتلا ةقالع ىف اذه ٠ ةيظفللا ة ردقلاك اهضعب ىف ةثارولا ىلع
 ٠ ىفرعملا ميظنتلاك

 مغرلا ىلعف « ىلا.عفنالا ميظنتلاك مهم ميظنتب ملعتلا ةقالع نع امأ
 ةيصخشلا تامس نم ددع ىف ىثارو نوكم ىلع تاساردلا نم ديدع ديكأت نم
 بئاج» مهسد تاداعلا باستكاو ملعتلا ةيامع ناف « ةيساسألا اهداعبأو
 ليلق ريم !رفذ نا لب ٠ اهليدعتب انايحأ موقتو « اهتيدنتو اهنيوكت ىف مهم
 ) +.اع 5 ةيسفنلا ثابا ربادضالا ) رميششت َّق نيصصخلملا سفنل | ماملع نم
 نو ريف 3 ماعتلا ةيرساكل نم اا ساسأ ىلع مهص وجف و9 مده وحل ن سس

 فورلذ ىف ةبستكم ةيفيكت ريغ تاداع الا ىه ام ةيسفنلا تابارطضالا نأ
 قيرط نع حاسجنب متي نأ نكمي اهجالع نأ كلذ ىلع بترتيو « ةنيعم
 ٠ كولسلا ليدعلا قيرط نع وأ « اهل ةليدب ةديدج ةيفيكت تاداع. باستكا

 ةمهم ةيلقع فئاظو هيف مهست « ايلع ةيلقع ةيلمع وه ثيح نم ملعتلاو .
 ٠ اهيف هرودب رثؤيو « ريكفتلاو ركذتلاو كاردالاك ىرخأ

 . ةربخلا ةجيتن ثدحي كولسلا ىف انيبسن تباث ريغت ملعتلا
 : ةيثآلا ةثالثلا بناوجلا  فيرعتلا اذه ىف  لصفنو
 ةظحالملل ةلباقلا تاباجتسالا لمشي نأ نكمي ملعتلا نأ عم : كولسلا

 ثدحي طاشن ىلع لوألا ماقملا ف  لمتشي هناف « ةيكرحبلا تاباجتسالاك
 تايلمعلا دصقنو « رشابم لكشب هتظحالم نكبمي ل ىوضعلا نئاكلا لخباد
 ١ ١ ةيروعشلا تالاحلاو ةياقعلا

 ٠ ملعتلا دعب هنع فلتخي ملعنلا لبق ناسنالا كولس نأ ىنعيو ؛ ريغتلا .
 ٠ نكلو

 ةظحالملا وأ بيردتلا نع وأ )2 درفلا هب موقي طاشن نع ملعتلا ًاشنيو
 وا جضنلا لعفب ناسنالا كولس ىف ريغتلا ثدحي دقف « املعت ريغت لك سيل

 املعت دعي ال امم ؛ ةيرطفلا تاباجتسالل ةجيتن ٠ نكمي الف القول  مثلا 
 هنأ ىعيبطلا هومث ةجيتن هسيمذق ىلع فقي نأ عاطتسا ىذلا لفطلا نا
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 طلسي امدنع نسعلا ناسنا ضايقنا نأب لوقث الا بجي امك « فوقولا ملعت

 موقي ىتلا ةطشنألاو ٠ ناسنالاب رمت ىتلا ثادحألا اهب دصقي : ةربخلا

 ىلا كولسلا ريغت وزعن نأ نكمي الو ٠ هكولس ىف ريغت ىلا ىدؤتو ٠ اهب

 بعتلا : ىلي امم رخآآ وأ لماعل ةجيتن كولسلا ريغتي دقف « امئاد ةربخلا

 ٠ ةحارجلاو ريدختلاو ضرملاو جفنلاو تالاعفنالاو عفاودلاو ريقاقعلاو

 نم سكعلا ىلع ةتقؤم ةضراع نوكت لماوعلا هذه نع ةجتانلا تاريغتلاو

 لوزت ةداصف٠« ىبسن تابث نم اهل انب « ملعتلا نع ةجتانلا راثآلا
ار دعب ةقرؤم ةليل ءاضق نع ةمجانلا راثآلا - ايجيردت

 وأ موي ةدمل ةح

 ٠ هيدل عوجلا عفاد عابشا دعب ابلاغ هخارص ىهتني عئاجلا لفطلاو ٠ نيموي

 مت دق ام ةباجتسا نأ ئلا  ددصلا اذه ىف  كولسلا: ريغت ريشيو

 نئاكلا كولس نم اءزج تحبصأ دق ةباجتسالا تمادامو « اهباستكا

 ٠ ركذتلا ىه ىرخأ ةيلمع ثودح ىنعي كلذ ناف ىوضعلا

 ٍفدارم وهف ؛ ةجرادلا ةغللا ىف هنم عسوأ ىنعم سفنلا ملع ىف ملعتللو .

 امب « ةايحلا بئاوج نم بئاج ىأ ىف دوعتلاو باستكالل - سفنلاملع ىف
 ىذلا وه ريخالا ىنعملا ذغي نيح ىلع ٠ دوصقملا ىمردملا ملعتلا كلذ ىف
 ٠ جرادلا حلطصملا ابلاغ هيلا ريشي

 ' جسفنلاو ملسمتلا - "

 ةريبك ةروصب دمتعت ىتلا كولسلا طامنأ روهظ وه د 2(ه» جضنلا

 جضنلا نع ةجتانلا تاريغتااو ٠ ةثارولاو ىبصعلا زاهجلاو مسجلا ومن ىلع

 ىلع ةيئيبلا لماوعلا رود رصتقيو « ملعتلاو ةربخلا ىلع ةقباس تاريغت ىه

 ملعتلا طورش نم طرش جضنلاف كلذ عمو ٠ اههيجوتو تاريغتلا هذه ميعدت

 : ةيلاتلا ةلئسآلا نم كلذ حضتيو ٠ هب عارسالاو

 ؟ ةثلاثلا رمع ىف وهو بريضلا لودج لفطلا ملعن ال اذاد

 ؟ ةسماخلا رمع ىف وهو ةبتاكلا للا ىلع ةباتكلا هملعن ال اذام

 ؟ ةعساتلا رمع.ىف ايلعلا تايضايرلا لفطلا انميلعت مدع ىف ببسلا وه ام

 ىلا :دعب' لصي مل رامعألا هذه ىف لفطلا نأ ةلئسألا هذه نع ةباجالاو

 باستكاو تاراهملا هذه ملعتل هلهؤت ىمسجلاو ىلقعلا جضنلا نم ةجيرد

 نكمي تاقوأ ىف جضنلا ىلع ةدمتعملا تاباجتسالا رهظت ذا « تامولعملا كلت
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 . ردصت ىك نيعم بيردت ىلا جاتحت ال ىهو « ومنلا ءانثأ اهب قبنتلا .
 كولسلا ناف ةيعيبط ىوضعلا نئاكلاب ةطيحملا ةيئيبلا فورظلا تمادامو

 ىفف « ديعب دح ىلا عونلا دارفأ عيمج ىدل ابيرقت اهتاذ ةروصلاب ردصي
 , مالكلاو ىثملا ىف ملاعلا ءاحنأ عيمج ىف لافطألا ادبي الثم ةنيعم رامعأ

 هنوجاتسي ام لك نكلو « نيتراهملا نيتاه مهميلعت ىلا ةجاح- ىف نونوكي الو

 اذه جرضي ىتح. ةرسيملا تاربخلاب اورسي نآأب مهل ةصرفلا ةحاتا وه
 ٠ لعفلا زيح. ىلا نماكلا دادعتسالا

 نع الضف « ةيعامتجالاو (ةيصخشلا تامس) ةيلاعفنالاو (ةيلقعلا تاردقلاو

 ٠ لاحلا ةعيبطب ىمسجلا جيفنلا

 2, ىهيبط ومن جضنلاف « بيردتلاو جضنلا نيب قرفن نأ ائيلع نيعتيو
 عجري رويطلا ناريطو كمسلا موعف ٠ ملعتلاب طبترم بيردتلا نأ نيه. ىلع
 ىلا جضنلا ىلع لافطألا ىدل ىثملا دمتعيو ٠ نيرمتلا ىلا ال جضنلا ىلا
 5 ىبصمنأا ةزاسوج لب 0 مابا ردن يود ىشملا هنكمب لفطلا نذل 0 ريبك كح

 «٠ طاشنلا اذه نوه هنكمت جضناا نم ةجررد ىلضعلاو

 جاتن كاواسلا طامنأو طاشنلا بيلاسأ نم ريثكف كلذ نم مغرلا ىلعو

 ٠ لفاطلادنع ةغللا ومنذ كلذ لاثم « بيردتلاو جضنلا نيب لعافت

 : ملعتلاو جضنخلا نيب ةقالعلل زجوم ىلي اميفو

 ىلا ملهتلا ىزصي نيه. ىلع « ةيلخاد.لماوع ىلا جضنلا عجري - ١

 ٠ ةيئيب ةيجراخ لماوع
 "  ملعتلا طورش نم طزش جضنلا ٠

 ةيعفادلا نم دبالف « ملعتلا ثودحل ىفكي ال هدحو جسفنلا - *
 . ةسرا هملاو

 ٠ اهل بسانملا جضنلا رفاوت اذا ةلوهس رثكأ ام ةراهم ملعت حبصي  ؛

 ٠ ملعتلل مزاللا بيردتلا لق جضنلا داز املك

 ىلا ىدؤي ال بسائملا جسفنلا ىلا لوصولا لبق بيردتلا نا 5
 ٠ ملعتلا نسحت

 ملعتلا قوعي دق بسانملا جضنلا ىلا لوصولا لبق بيردتلا نأ - 7
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 ةيعفادلاو ملعتلا - 4

 ىدؤت ىوضعلا نئاكلا لخاد هبنتلا وأ ةراثالا نم ةلاح 0196 عفقادلا

 ثعاب وا ( نامرطت ةلاحر) ةيلخاذ ةجاهني طيقرتو فد نع كحاب كولس نا
 - لقالا ىلع  عفاودلاو ٠ ( عفادلل اعابشا هيف ناسنالا ىري) ام ىجراخ

 : مساتلا لضفلا ىف لصفنب انك ةيعامتجا ةيوناخو ةيجولويزيف ةيلوأ ٠ ناعوت
 ركذي امك ملعتلا ثدحي ال هنودب ىذلأ ديحولا لماعلا وه عفادلاو

 ملعتملا عفاود ةراثاب ةجيتنلا هذه نم نوبرملا دافتسا دقف اذلو « «ستيج»

 عم ةيجولويزيفلا عفاودلا مدختست نيح ىلعو ٠ قرطلا ىتشب ملعتلا ىلا
 ٠ ناسنالا ىدل ملعتلا ىف ةمدختسملا ىه ةيعامتجالا عفاودلا ناف ناويحلا

 ةوق نأ ظحالن نأ ردجي نكلو « ملعتلا ةيلعاف تداز ايوق عفادلا ناك املكو

 لشفلا نم هيدشلا فوخلا ناف ؛« نيعم ىلاثم دح نع ديزت الأ بجي عفادلا
 قلقل نكمي امك « ليمحتلا نع بلاطلا لطعي نأ نكمي ناحتمأالا ىف
 ٠ بلاطلا تاجرد نم ضفخي نأ  عافترالا ديدش ناك اذأ  ناحتمالا

 ىف رارمتسدلل ةيرورض كلذك ىهو « ملعتلا ءدبل ةيرورض عفاودلاو
 ناف « هيف تابوعص نم ملعتملا ههجاوي ام ىلع بلغتلاو هفاقتاو ملعتلا .

 «ةرباثملا عفريو «هابتنالا زيكرت نم ىوقيو « ةظقيلا نم ديزي ىوقلا عفادلا

 ٠ للملاو بعتلا روهظ رخؤيو

 : ىه فادهأ وأ فئاظو ثالث ملعتلاب اهتقالع ىف ةيعفادللو

 . ىوضعلا نئاكلا طشنتو ةقاطلاب كولسلا دمت عفاودلا ( 1

 تاباجتسا رايتخا ىف مهست ةيلقع ةهجو نيوكت ىلا ىدؤت عفاودلا (ب

 ٠ ةيفيكت

 ىميداكألا ملعتلا ىف عفاودلا مادختسا

 يدردملا ملعتلا لاجم ىف دحاو عفاد ىلع دامتعالا مدع لضفي

 : اهنيب نم ةدع الاكشأ ىميلعتلا لاجملا ىف عفاودلا ذختتو « ىعماجلاو

 طاشن وحن بجوم هاجتا وأ راس روعش ليملا : ةس(هءعما5 لويملا ١

 ليلماك ) ملعتلاو لويملا نيب طئرلا نكميو ٠ ةنيعم ةسارد وأ عوضوم وأ

 ةسارد ىلا ناسنالا ليمو ٠ الثم ءايحألا ملع تاساردب هطبرو كامسألا وحن

 ٠ هيف مدقتلاو هب مايقلا هل رسيي صاخ طاشن وأ ةنيعم

 - ؟اب ب



 راكذتسالا عفاود مهأ نم ناهتمالا دعي : ةيسردملا تارابتخالا ب

 تاناحتمالا نوكت لأ بجيف كلذ عمو ٠ بالطلا عومج ىدل اهمهأ نكي مل نا

 اطسو نوكت نأ"نيعتي لب « (ةيونس) ةدعابتم الو (ةيعوبسأ) ةبراقتم

 نا دبالف اعفاد هفصوب لثمآلا مادختسالا ناحتمالا مدختسي ىتحو ٠ امهنيب

 دقعي نأ ال ؛ ناحتمالل دعوم ديدحتب كلذو « لمعي ىك ةصرفلا هل حاتت

 ٠ ةرغ ىلع بالطلا ذخؤيو ةاجف
 ةفرعم نأ ىلع ةديدع براجت تلد : هملعت جئاتن ملعتملا ةفرعم .. ج

 لاوطأ ريدقتو مهسلا ىمرو عجرلا نمز براجتك) ءادالا نسحت جئاتنلا
 ملعتملا نيعت اهنأ كلذ « ملعتلا عفاود ىوقأ نم ةفرعملا هذهو « (طوطخلا

 «( اباذج اقئاش لمعلا لعجتو 2( هيف باصأ ام ميعدتو هئاطخأ حيحصت ىلع

 ىمستو ٠ هسفنل هتسفانمو هتسرامم ديزتو هتمه ذحشتو درفلا ةيمح ريثتو
 رنياف» ةريخآألا فرع دقو ٠ 7660201 ةدترملا ةيذغتلا اضيأ جئاتنلا ةفرعم

 ماظن طبضل ةقيرلد ةدترملا ةيذغتلا نا » : هلوقب تايضايرلا ملاع « عندو:

 ةدترملا ةيذغتلا فرعت امك ٠ « هيف قباسلا هئادأ جئاتن لاخدا ةداعاب أم

 نم ةعومجم وأ درف اهب موقي ىتلا ةرشابملا ةباجتسالا» اهنأب ماع هجوب
 000 ٠ « ثدحتم اهدروي تاظحالمل نيعمتسملا لعف درك « سانلا

 نوجسلاو سرادملا ف ىوصق ةيمهأ عوضوملا اذهل : باقعلاو باوثلا د
 ىتش ثوحب هيلع تيرجأ دقو ٠ لافطألا ةئشئت ةيلمع فو تايحالصالاو
 ناو « باقعلا نم ارثأ ىقبأو ىوقأ باوثلا نأ اهنم رهظ ملعتلا لاجم ىف
 ةاسراممو باقعلاو باوثلا نيب عمجلا نأ امك « مذلا نم ىوقأ ريثأت هل حدملا

 ىكلو « ةدح. ىلع امهنم لك مادختسإ نم لضفأ بسانملا تقولا ىف امهثم لك
 لصاف نود ةرشابم لعفلا ىلي نأ بجيف ارمثم باقعلاو باوثلا نوكي

 نييعامتجالا نيطسبنملا لافطالا نأ ىبيرجت ثحب رفسأ امك « ريبك ىنمز
 مهؤادأ برطضي نيوطنملا نأ نيح ىف « موللا بقغ مهدوهج نوفعاضي

 ٠ موللا بقع

 ملعتلا ةيلمع ىف ةرثؤملا لماوعلا  ه
 ءىبهتو هجئاتئنب ظافتحالاو هب عارسالا ىف مهست لماوع ملعتلا ىف رثؤي

 «ملعتملاو ملعملل ةديذم لماوعلا هذه ةفرعمو « ملعتلل ربكأ اصرف درفلل
 : ىلي اميف اهمهأ جلاعن « ةيتاذو ةيعوضوم ىهو

 ةيعوضوملا لماوعلا : الوا
 ملعتلا ةدام ١
 ةمئاق ملعت نم ريثكب لهسأ اهظفحو ثيدحلا رعشلا نم ةديصق ملعت نا

 - ؟ام.



 نوكي ىلوآلا نأ امك « اهعاجرتسا ةلواحمو ىنعملا ةميدع عطاقملا نم
 ٠ هماودو ملعتلا ةعرسب ةقالع اهل انه ةملعتملا ةداملاف ٠ لهسأ اهركذت

 ةفئاطل ةيسنلاب ةصاخ ةبوعص تاذ ةنيعم ةيسارد تاررقم دجن ام اريثكو
 ملع بلاط ىدل ءاصحالا ررقم ىف لاحلا وه امك « اهل نيملعتملا نم ةريبك

 .٠ الثم سفنلا

 ملعتلا قرط - "
 رثكأ ام عوضوم ملعت ةنيعم ةقيرط بسائت دقو « ىتش قرط ملعتلل

 ىلثملا ةقيرطلا وه الثم رعشلا ىف راركتلاف ٠ رخآ عوضوم ملعتل اهتمءالم نم

 بسنأ وه نيرامتلا لح نأ امك « ةباتكلا قيرط نع هظفحب نروق اذا
 وه صيخلتلا نأ نيح. ىلع « ةضايرلاو ءاهحالا (ةركاذم وأ) 5 قرط

 « هتعرسو ملعتلا ةءافك ىف ارثؤم الماع هفصوب هلعتلا 5 ا
 « ايتاذ اطاشن ملعتملا لذب ةّرورهض لثم ديجلا ملعتلا لوصأب ىمسي ام
 وأ ةيلكلا ةقيرطلا عابتاو «(ةدترملا ةيذغتلا) همدقت ىدم ملعتملا ةفرعمو
 ليصحتلا وأ « ملعتلا تاعوسنفوم نم ام عوضوم ىف ةيئزجلا ةقيرطلا

 )ع ىئتاذلا عيمستلا ةقيرط مادختسا قدمو ٠ عروم ملعتو زكرم ملعت ةطاسوب

 4 اذكهو ىرخآأو ةدام ملعت نيب ةحار تارتف كرتو « راركتلاو

 ةيمك وهو) دئازلا ملعتلا جهنم ملعتملا عبتي نأ ناكمب ةيمهألا نمو
 ملعتملا داز'اذاف « (نيعم ءادأ لدعم ىلا لوصولا دعب ثدحت ىتلا ةسرامملا
 حبصيو اماود رثكأ نوكي ملعتلا ناف تارملا نم !ددع ظفحلا دح. درجم نع

 ٠ ايصع نايسنلا ىلع

 سردملا

 لبق ام سرادم ىف ةصاخبو ةيميلعتلا ةيلمعلا ف ادج مهم لماع سردملا
 ىلا مهعفدي نأو هذينالت ةسامح ريثي نأ حجانلا سردملل نكميف ٠ ةعماجلا
 ضعب فلخت بابسإ ثحبيو « دعبملا ءفاكيو « هيف قوفتلاو ملعلا بلط
 حضاولا نمو ٠ بسانملا مادختسالا ةيعفادلا ءىدابم مدختسيو « بالطلا

 لئاسول مهمادختساو حرشلل مهتقيرط ىف نيسردملا نيب ةريبك اقورف كانه نأ
 نأ نكمي ةيصخشلا مهتامس نأ لب « هنوسردي امل مهئاقتا ىدمو « حاضيالا

 ٠ ةيميلعتلا ةيلمعلا ىف ارثؤم الماع نوكت

 ةيقيزيفلا ةكيبلا  ؛
 ريثأت ءاضوضلاو ةيوهتلاو ةبوطرلاو ةرارحلاو ةءاضالا ةجرد نم لكل
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 ءاوهلا ةفيكد ةءاضالا ةديج ةردجعس ل بلا طل ةرهاذم نا 3 ملت أ 0

 زيكرتلا ىلع دعا.سي ةيمهألا لياق ريغ ذاماع دعت « ءاضوخلا نع ةدمام

 هذه لاقثم اهيف سيل ةيقيزيف ةئيبب تنروق اذا كلذو « ملعتلا عوضوم ىف
 ٠ هسفن بلاطلا ىدل فورلخلا

 ركذتلا ةيلمع 6

 « بسانملا تقولا ىف اهمادخت..ال تاموثعملاب ظافتحالا ىلا ملعتلا فدهي

 انه نمو ٠ اهركذتي ىأ اهعم.رتسيو اهيعدتسي اهيلا درفلا جاتحي امدنعو
 مهأ نم دعتو « ريبك دح. ىملا ملعتلا ق تم ةيلقع ةسيلمع ركذتلا ناف

 ٠ هجئاتن ىف ةرثؤملاو هيف ةمهسملا لماوعلا
 ةيتاذلا لماوعلا : ايناث

 تاردقلاو ءاكذلا ١

 نيملعتملا نم نينثال رفاوت اذاف « ءاكذلا ةبسن ىلع ملعتلا ةجرد دمتعت

 ملام < قوفتيس ءاكذ امهرثكأ ناف « اهتاذ ميلعتلا صرف ءاكذلا ىف نيفلتخملا

 ةعرس طيبترت ذا « اسهريغو عفاودلاو لويملاك ىرخأ لماوع لخدتت

 نيعم عونل ةبولطملا ةصاخلا تاردقلاب كلذكو ءاكذلاب هتيمكو ليصحتلا

 ٠ ملعتلا نم

 رسسفلا ؟

 ٠ هليصحت ةعرسو ملعتلا عرضول هباعيتسا ىدمي ةقالع ملعتملا رمعل

 ٠ ىلقعلا رمعلاو جضنلا نم لكب طبترم  نيعم دم. ىتح  ىنمزلا رمعلاو

 ْ ةيمفادلا
 ةيعفادلا نأ انركذو « ةيعفادلاب ملعتلا ةثالع ىف لوقلا انلصف نأ قبس

 قدا ىوقألا عضادلا نأ امك ٠ عفاد نود ملعت ذاف « ماعتلا طورش نم طرش

 ٠ رخآ ىدل هفعضألا عفادلا ىلا ةنراقملاب هملعت ةعرس نم ديزي ؛ ام صخش

 ةيوق هعفاود نوكت ام اريثك « هسقن تقولا ىف لمعي ىذلا بستنملا بلاطلاك

 ٠ نيمظتنملا نم ضعب ىلع قوفتي هلعجي امم

 فيردتلا رثأ لاقتناو ةقباسلا ةربخلا
 رخآ عوضوم باسنكا ةعرس ق نسم ع .ويشوم ق ةقياسلا ةردخلا ركل

 (« (؟١9 نم رظنا) بيردتلا رذأ لاقتناب هيمسن ام اذسهو ؛ هد طبتم

 ةيئاملالا ةدابلا ددب ةيزياجنالا وأ « ةيلاطيالا ناقتا دعب ةيسنرفلا منعنك

 0 ل



 اذكهو ٠ نويدروكألا ىلع بعللا نقتي فزاعل ونايبلا ىلع فزعلا ملعت وا
 اهمهأ ةنيعم لماوع ترفاوت اذا قحاللا ملعتلا لهسي قباسلا ملعتلا دجن
 ش ٠ ملعتلا نم نيعونلا هباشت

 لاهعفناإلا عه

 ةيوس ريغ ةيلاعفنا ةلاح ىف ناك اذا ملعتلا ىلع ناسنالا ةردق ضفخنت
 عقوتملا نمو ٠ ةيوس ةلاح. ىف ناك اذا امع ؛ ضابقئالا وأ قلقلا وأ بضغلاك

 ىلا ةرئاتم نييسفنلا ىضرملا ىدل ملعتلل ةيلباقلا نوكت نأ - كلذل ةجيتن
 . مهيدل بارطضالا ةلاحب « ام دح

 ١ ةيوضعلا لماوعلا '
 ةيوضعلا ضارمألا دعت ذا « هملعت ةجرد ىلع درفلل ةماعلا ةحصلا رثؤت

 ةدشو هابتنالا ةجرد ىف رثؤت امك « تالاصلا نم ريثك ىف ملعتلل اقئاع

 باصأ ام اهببس ىميلعتلا فلختلا تالاح ضعب دجن ام اريثكف « زيكرتلا
 جتنت ايمينأ نم اهيلع بترتي امب ايسراهلبلاك ةيليفط ضارمأ نم ملعتملا
 ىلع ةردقلا ىف ةرثؤملا ةيوضعلا لماوعلا نمو ٠ هابتنالا زيكرت ىف افعض
 : ٠ ملعتملا ىدل سحلا ءاضعأ ةلاح « كلذك ملعتلا

 ملعتلا رثأ لاقتنا  ؟

 ملعت ىلع ام لمع ملعت رثأ وه "مصمم 0 1هةسصتمو ملعتلا رثأ لاقتنا

 : ةيتآلا ةلئسآلا نع ةباجالا ةلواحم ىف هتركفو هانعم حضتيو ٠ رخآآ لمع

 ٠ ؟ ةيزيلجنالا ةخالا ملعت ىلع دعاسي ةيسنرفلا ةغللا ملعت له ه
 ؟ ةسايسلا ملعت ىلع دعاسي .داصتقالا ملعت له ا

 ؟ هيحاون فلتخم ىف :ريكفتلا نسحي تايضايرلا ملعت له ات

 ؟ ةرايسلا ةدايق ملعت ىف ةجاردلا ةدايق ملعت ديفي له

 ؟ ةبتاكلا ةلآلا ملعت ىف ديفي ؤئايبلا ىلع فزعلا ملعت له ص

 ؟ ءاكذلا ةبسن نيسحت ىف زاغلالا لح ةرثك ديفت له ت

 . ؟-ماع هجوب ةركاذلا هظفحو رعشلا ضرق نسحي له ت

 ةلئسألا هذه نع ةباجالا اهتلؤاحم ق  ةديدعلا تاساردلا تفشك دقو
 . : ىلي امك ىه ثالث لاوحا نع  اهرئاظنو

 «(ب) ملعت (1) ملعت لهسي هيفو : ملعتلا رثأل ىباجيالا لاقتنالا ١

 ا -



 ربجلا ملعتو « ةيلاطيالا ملعت لهست ةيسنرفلا ةغللا ةفرعم نأ هتلثمأ نمو
 « ءايزيفلا ملعت ىف ديفي ةضايرلا ملعتو « لماكتلاو لضافتلا ملعت لهسي
 نسحي ىنميلا ديلا بيردتو « ةلواطلا سنت ملعت ىلع دعاسي سنتلآ ملعتو
 ::ةنفث ءادألا قف ىرسيلا

 ام ءىش ملعت ديزي امدنع ثدحيو : ملعتلا رثأل ىبلسلا لاقتنالا - ب

 ىف ةئطاخ. قرط باستكا : اهنم ةريثك هتلثمأو ٠ رخآآ ءىش .ملعت ةبوعص نم
 ملعتف ؛ لمعلا اذهل حيحصلا غادآلا نع بردتملا قوعي ام لمع ىلع بيردتلا

 - ؟ سمللا ةقيرطب اسهملعت قوغي دحاو عبضاب ةبناكلا 3091 ىلع ةباضكلا
 طلختف ميدقلا مقرلا عم لخادتت كقيدصل ديدجلا نوفيلتلا مقر كتفرعمو
 « ىضاملا ماعلا خيرات ةباتك ىف رمتسن دق ماعلا ةيادب ىف اننأ امك « امهنيب

 ئرخأ ةدايق قف ةبوعنض دعت ناسيلا ىلا اهتدايق ةلجخ ةراينم ةذايق ملعك نمو
 ٠ نيميلا ىلا اهتدايق ةلجع :

 الأ تالاحلا ضعب ىف ثدحي : عون ىأ نم لاقتنا ثودح. مدع ب ج

 ىف كلذ ققحتيو « ابلس.الو اباجيأ ال « (ب) ملعتلا ىلإ (1) ملعتلا لقتني
 ةغل ملعتو ةرايسلا ةدايق ملعتك « اهنيب ةقالع ال ىتلا ملعتلا عاونأو لامعألا
 + اذكهو ةهابسلاو ىلكا بساملا وأ +:لازككتلاو ننقل .يعل وأ + ةيبنحا

 ملعتلارثأ لاقتنا ثالاجم

 نم ةفلتخم تالاجم ىف ملعتلا رثآل ىباجيا لاقتنا ثدحي نأ نكمملا نم
 : ىلي ام اهنيب

 ررقم ةسارد ريسيت ىلع ةريثك تاسارد تيرجأ : ةيساردلا تاررقملا 1
 لاقتنالا ثودح ثومحبلا ةيبلغأ دكؤتو ٠ رخآ ررقم ةسارد ىف نيعم
 نيم. ىلع « ةليلق تالاح ىف ثدحي ىبلسلا لاقتنالا نكلو ؛ ىباجيالا

 تاررقم ثسرد دقو 0 قرخأ تاررقم ق ملعتلا رثآل لاقتنا ىأ ثدحي ال

 ٠ تاغللاو بتابنلا ملعو ةسدنهلا اهنم ةديدع

 « ةريغصلا ةدايق ىلع دعاسي ةريبكلا ةرايسلا ةدايق ملعتو ؛ لكيسوتوملا

 ٠ ىرسيلا بيردت ىلع دعاسي ىنميلا ديلا بيردتو

 لهسي رامعتسالا دض ىبلس هاجتا بامتكا نا : تاهاجتالا لاقتنا - ج
 لود ىلا ةيرذلا تايافنلا لاسرا وأ ةيوونلا براجتلا دض ىبلس هاجتا نيوكت
 ٠ اذكهو ثلاثلا ملاعلا

- 



 ثاهاجتالا ىف نيلماع زييمت ىلا ىعامتجالا سفنلا ملع ثوحب ريشتو
 ةيمدقتلا ةررحتملا تاهاجتالاب هبحاص زيمتيو 2« ىررحتلا لماعلا : امه
 . رامعتسالا دض فوقولاو سانجالا نيب ةاواسملاو ةيكارتشالاو ةأرملا ةيرحك
 ريغتلل ةيلباقلا مدعو ديلاقتلاب كسمتلاب هبحاص زيمتيو « ظفاحملا لماعلاو
 وحن ليلو سانجألا زيامتو هجوملا ريغ رحلا ىداصتقالا ادبملاب كسمتلاو
 . لالغتسالا

 بالصطلا اهسردي ىتلا داوملا مظعم : ةيركفلا ةداعلا َق لاقتنالا هسا

 طورش ةاعارم طرشب كلذو 2 مهيدل ميلسلا ريكفتلا تاداع ىمنذت نأ نكمي

 , ةيلاتلا ةرقفلا ىف اهددحنس ىتلا ديجلا لاقتنالا
 تلمش « ملعتلا رثأ :لاقتنا ىلع ةريثك براجتو ثوحب تيرجأ دقو

 ؛ ةماعلا كولسلا دعاوق « لالدتسالا ( ركذتلا « ةيكرح ةيسح : ةدع تالاجم
 0 ةيسارد تاررفم

 0 رثأ لافتنا ثودح طورش

: 0 

 لاقتنالل ةرسبملا ةيعوضوملا لماوعلا : الوأ

 رسيي عمجلا ملعتف ٠ ملعتلا نم نيعونلا نيب ةكرتشم لماوع دوجو (أ
 ا ٠ ءايزيفلاو ةضايرلل ةبنشلاب لاحلا كلذكو ؛« برضلا ملعت

 نم نيعونلا نيب ةكرتسشلل ةيسيئرلا ءىدابملا كازداو ميمعتلا. ( ب
 ٠ ملعتلا

 مو كرا قيرط تح ىتلا ةديجلا رو ةقيرط - ١

 ٠ .لاقتنالا رسيب (ظفحلا درسا دح زواجتو ملعتلا ةدام ناقثا ( د

 « عقاولا ىلع اهقيبطتو ةملعتملا ةداملا مادختسا قرطب مامتهالا ( ه
 ٠ ءارشلاو عيبلل ةيعقاو تايلمع ىف باسحلا دعاوق ذيمالتلا مادختساك

 لاقتنالل ةرسيملا ةيتاذلا' لماوعلا : ايئاث

 هباشتلا كاردا ىلع ردقأ ىكذلا دعب ذأ.( ةصاخلا تاردقلاو ماكذلا ) )أ

 ْ ٠ نيفقوملا نيب
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 . ملعتلا نم نيعونلا نيب ةكرتشم رصانع دوجول حيرصلا كاردالا ( ب

 . (ملعتلا لهست امك) لاقتنالا ثودح رسيت تامامتهالاو لويملا ( ج

 ( هرثأ لاقتنا ىفو ملعتلا ىف رثؤت ةيصخشلل ةيلاعفنالا بناوجلا ( د
 تاريغتم ضعبو ملعتلا رثأل ىباجيالا لاقتنالا نيب طابترا ضارتفا نكميو
 ٠ (بلصتلا سكع) ةنورملا لثم ةيصخشلا

 هتايرظنو ملعتلا قرط ضعب
 ىديلقتلا طارشالا ا

 دس سيبهمت
 ناسنالا باعل ةلاسا ىف ببستي ماعطلا نأ ديعب نمز ذنم ناسنالا فرعي

 اذه باعللا ناليس نأ ناسنالا ظحال دقل لب بسحف اذه سيلو « ناويحلاو
 وأ ماعطلا ةيؤر : اهنمو مفلا قف ماعطلا عضو فالخ ةديدع بابسأل ثدحي

 ثيدحلا درجم ىتح لب هتحئار مش وأ هميدقت دعومب نذؤي سرج عامس
 امك ٠ ببسي هب لصتي وأ ماعطلاب نرتقي امم كلذ ريغو ٠., هركذت وأ هنع
 كلذ دعب مهلعجي ادؤم ناك نا اصعلاب لافطاآلا برض نأ ءابآلا ظحال

 . اصعلاب ديدهتلا درجمل (ءابآلا هديري ال ام لعف نع نودعتبيو) نوعدتري
 نع (م١١١١--648١٠) ىلازغلا مامالا ثدحت رشع ىداحلا نرقلا ىفو
 حضتيو « (ثيدحلا سفنلا ملع تاحلطصمب سكعنملا) ىرارطضالا لعفلا
 قبط ةرباب ناسنا نيع.اندصق ول» : لاق امدنع هسبتقي ىذلا لثملا نم كلذ
 ٠ «ردقي مل ةحوتفم اهكرتي نأ دارأ ولو ؛ ارارطضا نافجألا

 ىلا وأ ؛ ةيطرشلا تاسكعنملل هفاشتكا ىلا «فولفاب» ةفاهضا عجرت الو
 نع فشكلاب مامتها نم هلذب ام ىلا عجرت ام ردقب « اهلوح ةيرظن هعضو
 هعضوو « ةيسيئرلا ملاعملل هديدحت مث نمو « ةددعتملا ةيلمعلا تاقالعلا
 هريغ اهارجنأ ىتلا ةيلاتلا براجتلا نم ىصحي ال ددعل تاحلطصملاو ةيفلخلل
 ٠ براجت نم هذيمالتو هؤالمزو هسفن وه هب ماق امع الضف

 ملاع (1985 سلخئؤ) 1. 2, ظف0107 «فولفاب شتيفورتب نافيا» أدب
 ةيلمع روطو « (ةدعملا تازارفا) مضهلا ايجولويزيف ةسارد ىلا لوحت مث « بلقلاو ةيومدلا ةرودلا ةساردب ةيملعلا هتايح ىسورلا ايجولويزيفلا
 «هسفن «فولفاب» رظن ةهجو نم ابيرع ارمأ اذه ناكو 15٠ ٠ ماع «لبون» ةزئاج ىلع اهب لصح ىتلا ثاحبألا ىهو ؛ ىمضهلا زاهجلا باصعأ فالتا نود ةيوضعلا تانئاكلا ىف مضهلا ةيلمع عبتت اهبجومب نكمملا نم حبصأ
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 رداصلا وهو) «ةيمضهلا ددغلا لمع» : نونعل.! هباتك نأ رعشي ناك هنال
 نم رثكأ ةسامحب لبوق دق (١15؟ ماع ةيزيلجنالابو ١4917 ماع ةيسورلاب

 نيسمخلا ىف وهو 86 ماع ةيطرشلا تاسكعنملا ىف ىساسألا هلمع أدبو مزاللا

 ىلاوح) اهل ةيلمعملا صوحفلا ىف ديدملا هرمع ةيقب ىفق ثيح. « هرمع نم
 ىلا ارخؤم اهددع لصو نيينفلاو نيدعاسملا نم ثحب ةئيه عم ؛ (اماع ما

 ٠ درف ةثام ىلع وبري ام

 ةيجولوكيسلا ثادحآلا ناف ايجولويزيفلا ىف هصّصخت نم مغرلا ىلعو
 « بالكلا دنع ةيباعللا ددغلا ىلع هبراجت ىف اهلخدتل اهتسارد ىلع هتربجأ
 زارفا ىف مكحتي دعي مل هنأ دجو ذأ ؛ براجتلا هذه ضعبل اهداسفا لب

 وهو باعللا نأل كلذ « هبراجتل اهعضو ىتلا طورشلا ةقد مغرب باعللا

 ريغ تاهبنمل وأ ىرخأ رومآل ةباجتسا حبصأ « ماعطلا غضمل ةيعيبط ةباجتسا
 ٠ همادقأ عقو عامس درجمل وأ « ماعطلا مدقي ىذلا سراحلا ةيؤر لثم ماعطلا
 هئاحبأ هاجتا ريغف « «فولفاب» مامتها ةديدجلا ةرهاظلا هذه تعرتسا
 ةيبصع تارمم حاتفنا هانعم ديدجلا زارفالا اذه نأ هضارتفال « اهبوص
 « حملا فئاظو سردت نأ نذا هتطساوب نكمملا نم هنأ ىأارف ؛ حملا ىف ةديدج

 رظنا) ايلعلا تايرقفلا ىدل ىقارلا كولسلا نع لوئسملا ىسيئرلا زكرملا وهو
 زارفالا ديدجلا زارفالا اذه « فولفاب » ىمس دقو ٠ (عبارلا لصفلا
 ىطرشلا سكعنملا كلذ دعب هيلع قلطأ مث 2ةوزوطنع 56626808 ىسفنلا
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 ىرخآ ةميظع تافاشتكأ لثم كلذ ىف اهلثم هذه «فولفاب» تافاشتكاو

 اهنا ذئدنع ودبي نكي ملو « ابيرقت ةفدصلا قيرط نع تثدح. « ةريثك
 ملعتلا ةيرظن ىلع ريبك ريثأت هثوحبل حبصأو ٠ ةريبك ةيمهأ تاذ تافاشتكا
 مهتمه  ىققولفابلا طارشالا ىمسيوهو ٠ اهلخادو ايسور جراخ

 015361 -ىديلقتلا طارشالا ىمسي امك « هلضفب افارتعا 020180هدهنه

 ملعتي ىتلا ةيلمعلا هنأب فرعيو ٠ طارشالل ثدحألا تاعونتلا نع هل ازييمت
 ىلع ارداق نكي مل هبنمل ةنيعم ةقيرطب بيجتسي نأ ىوضعلا نئاكلا اهيف
 اثدحم « ادياحم ناك ىذلا هبنملا اذه حبصيو « لبق نم هل ةباجتسالا جاتنا
 هذه جتني نأ هئأش نم رخآ هينمب هطابترا وأ هئارتقا ببسب ةباجتسالل

 (ةيدارا ال ىهف ) ةباجتسالا راتخي نأ ىوضعلا نئاكلل سيلو ٠ ةباجتسالا
 ' ٠ نيعم ىبيرجت قايس لظ ىف هل مدقي وهف هبنملا راتخي نا الو

 هبراجتل فولفاب ميمصت ١

 ةيديهمتلا تاءارجالا ١

 نطبم « ذفاون هل سيل اصاخ المعم «دارجورتب» ىف «فولفاب» مدختسا

 ل 51م دس



 0مماعرا عل طرب 111 تيصاطتمع - فم كامصرو ةنعةصصأأ

 ىف عبتم ديلقت وهو) ةيجراخلا تاهبنملاو ءاضوضلا هيلا ذفنت اليك ناردجلا
 ةطاسوب - هيف ثحب ةرجح لك تمسقو « (نمز ذنم سفنلا ملع لماعم
 برجملل رخآآلاو ناويحلل امهدحأ : نيكزج- ىلا - توملل ةلزاع ةدام

 ءارجاب ماقو « بالكلا ىلع هبراجت ىرجأ دقو ١( ٠ - * لكش رِظنا)

 هنم لخدت بلكلا غدص ىف ريغص قش لمع ىف صخلتت ةطيسب ةيحارج ةيلمع
 نكمي ىتح. كلذو « ةيباعللا ددفلا تاحتف ىدحاب طيحت ةيجاجز ةبوبنأ

 تارتميتنسلا وأ طقنلا ددعب اما هتيمك سايقو لاسملا باعللا عمج اهتطساوب

 ناكمال ةيباعللا ةيدغلا ةباجتسالا لوح هبراجت «فولفاب» زكر دقو ٠ ةبعكملا
 تاباجتساب لصتي ال طيسب وضع ةيباعللا ددفلا نآألو « ةقدب اهسايق

 در نآلو « تاريغتملل ىبيرجتلا طبضلا دقعت نأ نكمي ىرخأ (تاساكعنا)
 ٠ هلمع ىف لخدتلاو هيلع ريثأتلا لهسيو ساسح كلذك ىباعللا لعفلا

 ىذلا نيرمتلا نم ةليوط ةرتفب رمي براجتلا هيلع ىرجت بلك لك ناكو
 ةطيحملا فورظلا ىلع امامت دوعتي ىتح ةديدع عيباسأ انايحأ رمتسي ناك
 ىذلا صخشلا فلاي ىتحو « ةيساسألا ةبرجتلا نابأ اثداه حبصيو « هب

 « لمعملا ىف ةريغص ةدضنم ىلع فقي نأ ملعتي بلكلا ناكف .' هعم لمعي

 ةيمامالا همادقأ ىلع ةحيرم دويق وأ ةطبرأو « هرهظ ىلع جرسب ديقيو

 لكش رظنا) امامت هتكرح هيقت نأ نود داعتبالا نم هعنمت ةيفلخلاو
 ٠ ملعتلل اعفاد عوجلا نوكيل « اعئاج ناك بلكلا نأ ىهيدبو ٠ (؟ - 5

 ةيساسألا ةبرجتلا - ؟
 ةدم دعبو ٠ داتعملاك هطبرو لمعملا ىلا عئاجلا بلكلا «فولفاب» رضحأ

 لكاس



 ىديلقتلا طارشالا زاهج : (١؟ - 5) لكش

 نفعبب هينملا اذهل بلكلا باجتساف « ةنيعم ةبذبذ هل اسرج «فولفاب» قد

 سزجلا : قد نم .ناوك دعبو .٠. ةباعل لمي مل نكلو :< ةيعالطتسالا تاكرفلا
 سايق زاهج لجسو « هلكأف عئاجلا بلكلل (محللا قوحسم) ماعطلا مدق

 ىلع ةرم نيسمخ. ىلاوح. نارتقالا اذه رركو ٠ لاسملا باعللا ةيمك باعللا

 ثدحي سرجلا توص عامس ناك ثيحب « هسفن بلكلا عم عيباسأ ةدع ىدم

 ىو ٠ (اعم نامدقي وأ ) ماصطلا ميدقت ةرشابم كلذ دعب هيلي مث الوأ

 سرجلا توص مدقو ) ماعطلا دعبتسا طارشالا ثودح رابتخا تالواحم

 « كلذ متي ىتمو ٠ ال مأ باعللا زرفي فوس ناويحلا ناك اذا ةفرعلل ادرفنم

 ٠ لاس دق كلذ مغرب بلكلا باعل نأ دجوف

 ناليس) ةنيعم ةباجتسا تنرتقا اذا هنأ « كلذ نم «فولفاب» جتئتسا

 (ماصطلا) ىلصألا هبنملا بحاصي (سرجلا توص) ديدج هبنمب (باعللا
 ىلصألا هبنملا ليزأ مث « تارم ةدع ةيلمعلا هذه ترركتو « ةباجتسالا هذهل

 ةيلصألا ةباجتسالا ناف « (سرجلا) هدحو بحاصملا هبنملا مدقو (ماعطلا)
 دوجول ةجيتن ثدحت امناو ؛« ريغتترال ةباجتسالاف ٠ ثدحت (باعللا زارفأ)

 ةيطرشلاو ةيعيبطلا تاهبنملا نارتقا ىمسيو ٠ ىلصألا هبثملا ريغ رخآآ هبنم

 باستكالا ةيلمعب ةيطرش ةباجتسا رهظت ىتح ةداع اهثودح رركتي ىتلا
 م0

 ا



 ةمدختسملا تاباجتسالاو تاهبنملا عاونأ م '

 تاهبنملا نم .نيعون نيب هذه «فولفاب» ةبرجت ىف قرفن نأ نكمي
 : ىلي امك تاباجتسالا نم نيعونو

 اسعمس تان هدعت ةةسماسك (] © 5) ( ىطرشلا ريغ) ىعيبطلا هبنملا )غ1(

 ةطساو الو طرش نودو ايئاقلت ببستي ىذلا « (ماعطلا) ىلصألا هبنملا وهو
 ٠ ةيئاقلتو ةيعيبط اضيأ ىه ةباجتسا ثودح ىف

 1نمعمدأ(هدعل 1ءومددمع (ةيطرشلا ريغ) ةيعيبطلا ةباجتسالا (ب)

 الو طرش نود ثدحت ىتلاو « ةيلصألا ةيكاقلتلا ةباجتسالا ىهو (0008)
 ىف ةيعيبطلا ةباجتسالاو « ىلدرش ريغ ىعيبط هبنمل لعف در دعتو « ةطساو
 محللا قوحسم نم رشابم ريثأتب باعللا ناليس ىه ةقباسلا فولفاب ةبرجت
 ٠ ةدحو

 ىعانصلا هبنملا وه ©00208185ده0 3سم (© 5) ىطرثشلا هبنملا (ج)

 ءىداب ىف ةعقوتم ةباجتسا دلوي ال ىأ دياحم هبنم وهو ؛ (ىعيبطلا ريغ)
 كلذ عم هنكلو « ةنيعم ةباجتسا ثادحا ةيلصألا هصاوخ. نم سيلف « رمآلا

 هذه مهأو « طورشم ىأ ىطرش وهف مث نمو ؛ ةصاخ طورشب اهثدحأ

 ىطرشلا هبنملاو ٠ (هتاذ تقولا ىف وأ هلبق) ىعيبطلا هبنملاب هئارتقا طورشلا
 ٠ سرجلا توص وه ةقباسلا ةبرجتلا ىف

 راطخ وأ سرج توص) ةيعمس«ةديدع ةيطرش تاهبنم مادختسا نكميو
 رهظ ىلع تبرلا) ةيسملو (ةيسدنه لاكشأ وأ ءوض) ةيرصبو (مونورتم ىأ
 هفيفخ. ةيبرهك ةمدص ) ةيمدص ةيكرحو (ةئيعم ةحئار) ةيمشو (بلكلا
 ٠ اهريغو (لجرلل ةهجوم

 ىه : 2 ©هم0144هصعل 8 ءدوودمكع (© 8) ةيطرشلا ةباجتسالا (د)
 هبنملا نارتقا ةجيتن ثدحت ىتلا « ةبستكملاو ةملعتملا ةديدجلا ةباجتسالا
 ٠ (ماعطلا) ىطرشلا ريغ ىعيبطلا هبنملاب (سرجلا) ىعانصلا ىطرثلا
 ةيسيئرلا تائوكملا دحأ (ىعيبطلاو ىطرشلا) نيهبنملا نيب نارتقالا اذهو
 باعللا زارفا ىه انه ةيطرشلا ةباجتسالاو « «فولفاب» ىدل طارشالل
 ٠ هدحو سرجلا توص عامسل ةجيتن

 ةيعيبطلاو ةيطرشلا ةباجتسالا ىتلاح ىف لاسملا باعللا ةيمك نأ ظحولو
 . عرسأو رفوأ ةيطرشلا ريغ ةيعيبطلا ةلاحلا ىف ىهف « ةدحاو تسيل

 زارفالا» حلطصم ةيلمعلا هذه ىلا ةراشالل «فولفاب» مدختسا دقو

 مسا #3 كاي سس



 ريخألا حلطصملا ذختا ثيح « ةيطرشلا تاسكدنملا حلطصم مث «ىسفنلا
 ىدارا ال ىلآ لعف ىلأ ابلاغ «سكعذملا» ريشيو « ىساسألا هباتكل اناونع

 ةبكرلا فجر سكعنمك ؛ ريوحتلاو ليدعتلا ىلع صعتسمو رجحتمو ىربج
 ودبيف «ةباجتسالا» امأ ٠ سوبدب هزخو دنع عارذلا بحس وأ نيعلا شمر وأ
 لمشتو 6 فقوملل فيكتلاو ةنورملاو 4 زييمتلاو كاردالاو ملعتلا رثأ اهيف

 ددصب نوكذ امدنع قدأ ىهف انه نمو ؛ اعيمج ةيدارااللاو ةيدارالا تاكرحلا

 ٠ ةيمدآلا ةباجتسالا
 ةبرجتلا تاوطخل زجوم ليذمت - +

 : ةيلاتلا لحارملا ىلا ةقباسلا «قولفاب» ةبرجت ةئزجت نكمي

 (ةباجتسا تح س « هبنم ح م: ثيح)

 توصلا ردصمل هابتنالا وأ ةباجتسا ال (!'س) ه<- (١م) سرجلا
 باهللا زارفا (["س) ه- (؟م) ماعطلا

 (؟س + ١س) «- (١م + ١م) راركت
 باعللا زارفا <- هدحوو سرجلا

 : ىلاتلا رصتخملا لكشلا ىف ةبرجتلا ليثمت نكميو

 توصلا ردصمل هابتنالا (٠س) ه- (١م) سرجلا
 باعللا زارفا (؟س) يع (؟م) ماعطلا

 طيسب طارشا ةبرجتل لصفم لاثم - ب
 هتبذبذ سرج توص ردصي فةهتع) «برنأ» اهب ماق ىتلا ةبرجتلا هذه ىف
 بلكلا ىطعي ثالث وأ نيتيئاث دعبو :« ناوث سمخ. ةدمل ةيناث/ةبذبذ "1/2
 اذه رركيو « ةقيقد "5  ه نم اهرادقم تارتف ىلع تيوكسب قوحسم

 ربتخاو ٠ اموي رشع ةتس ىدم ىلع ةرم نيسمخ. هردق عومجمب نارتقالا
 ىف .توصلا ثودح ةرتف تناكو « تارابتخا ةتس هدحو توصلاب بلكلا

 : ىلي ام سايفب ثحابلا ماقو ٠ ةيئاث ٠٠ رابتخالا تارم

 ١ تسلا تارتفلا هذه ىف باعللا تارطق ددع) ةباجتسالا مجح ( ٠

 ةعقاولا ةينمزلا ةرتفلا وه نومكلاو) ىئاوثلاب ةباجتسالا نومك - ؟
 ٠ (ةباجتبالا ثودحو هبنملا ميدقت نيب

 نيتس ىلا نيهبنملا نيب دحاو نارتقا ةرم دعب رفصلا نم دادزا دق هدحو

 ل ا!



 ى ىف دايدزالا اذه عمو « نيثالثلا نارتقالل ةيلاتلا رابتخالا ةرتف ىف ةطقن
 ىلا ةيناث ١8 نم توصلل ةباجتسالا نومك ةرتف ىف اصقن دجن ةباجتسالا

 هذه ىف هدنع فقوتلا نكمي ادح نيثالثلا نارتقالا رابتعا نكميو ٠ نيتيناث
 ٠ ةبرجتلا

 قولفابلا طارشالا براجت دحأ ىف اهنومكو ةباجتسالا مجح:(١ -7) لودج
 ةباجتسالا نومك باعللا تارطق ددع تارم ددع

 ىناوثلاب (ةباجتسالا مجح) نيهبنملا نارتقا
 9 ارفص ||< ١
4 6 4 
 3 0 الل

 0 0 ١
 ١ قذر
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 ةيطرشلا ةيلمعلا:ثودح طورش -ج
 لعفلا مسا (سرجلا) ىطرشلا هبتملل ةباجتسال! ىلع «فولفاب»ا قلطأ

 حلطصم مدختسي .انمدق اسمك  ةديدع بابسألو ؛« ىطرشلا سكعنملا
 ثدحت ىأ ةطورشم اهنأل ةيطرش ةباجتسالا تيمس دقو ٠ ةيطرثشلا ةباجتسالا
 : اهنم ةصاخ طورشب

 انارتقا ىعيبطلا هبنملاو ىطرشلا هبذملا نيب نامزلا ْق نارتقالا 5

 ) ةيئاث فصن ىه ملعت لضفأ اهيلع بترتي ىتلا ىلثملا ةرتفلاو * ارشابم
 . طارشالا لشف ةيناث نيثالث نع ثداز اذاو

 0 تارم ةدذع ىعيدطلاو ىلطرشلا 5 نيهبنملا نيب نارتقالا راركت ت 0

 ةيدرف قورف عم « ةرم ٠٠١ انايحأ تغلب دقو  ابيرقت .ةرم ١" طسوتمب
 ش ٠ بالكلا نيب

 ٠ ةباجتسالا ةدش تداز اعئاج ناويحلا ناك املكو « (ةداع عوجلا) ةيلوالا عفاودلا دحأ مدختسي نأ
 ٠ ةديج ةحص قو اظقيتم ناويحلا نوكي نأ - ؛

 ةلزاع ةدام تمدختساو « لزاعلا قدنخلا هبشي امب اطاحم لمعملا ناكو ٠ ذلهس طارشالا حبصأ لمعملا ىف ناويحلا هابتنا تاتتشم تلق املك 4

 ل هال



 1آناعمكانسستسو 1ماعجول 81 : نيهبنملا نيب ةرثفلا

 ' هبنملا ةيادبو ىطرثلا هبنملا ةيادب نيب ةعقاولا ةينمزلا ةرتفلا ىه

 نم ةدع الاكشأ ةرتفلا هذه ذختتو ٠ نيهبنملا ميدقت ماظت ىه وأ « ىعيبطلا

 :اهنيب

 ٠ هسفن تقولا ىف اعم محللا قوحسمو سرجلا ميدقت ؛ نمازتلا

 ٠ محللا قوحسم مدقي 55 رمتسيو الوأ سرجلا قدي : ءاجرالا

 ٠ محللا قوحسم ميدقت لبق ىهتنيو سرجلا قدي : رثألا

 ٠ سرجلا قد لبق محللا قوحسم مدقي : عجترملا

 ىديلقتلا طارشالا عىدابم ب د

 ناك) ناويحلا ىلع ةديدع براجت هعابتأو هذيمالتو «فولفاب» ىرجأ

 ىلع تاسارد ءارجال هتايح نم ريخبألا ءزجلا سركو (بالكلا ىلع اهمظعم

 لافطأآلا بسانتل هقرط تروحو « نييلقعلا ىضرملا ةصاخبو ناسنالا

 براجتلا هذه جئاتن نم قئاقحلا نم ةمخض ةليصح تعمجتف « نيدشارلاو

 اهيف رثؤت ىتلا لماوعلاو ةيطرشلا ةباجتسالا صقاصخ ديدحت ىق تمهسأ

 ءىدابم وأ نيناوق لكش ىلع اهغاصو « اهثودحل اهرفاوت بجاولا طورشلاو
 ٠ ثدحت لكش ىابو ةيطرشلا ةباجتسالا ثدحت فيك حرشت « ةددحم

 ةريثك بناوج رسفت نأ نكمي ثيحب لومشلاو ةنورملا نم ءىدابملا هذهو
 تديأ دقو ٠ ناويحلاو ناسنالا ذنع  تاداعلا نيوكتو ملعتلا ةيلمع نم

 ٠ اكيرمأ ىف اهمهأ ناك ةريثك لماعم ىف ثيرجأ ةديدع ثوحب نيناوقلا هذه

 ةيطرشلا ةباجتمسسالا ثودح ىف ةرثؤملا لماوعلا وأ ءىدابملا هذه مهأو

 : ىليام
 ١

 ْ نمزلا لماع ١

 ىعيبطلا هبنملا بحاص نا لاعف رثأ (سرجلا) ىطرشلا هبئملل نوكي

 ةيطرشلا ةباجتسالا نأ براجتلا تلدو ٠ هقبس وأ نامزلا ىف (ماعطلا)

 تالواحملا ءانثأ ىعيبطلا هبثملا « ىطرشلا هبنملا قبس اذا نوكتت نأ نكمي

 عرسأ ثدحتو ٠ قئاقد سمخو ةدحاو ةيئاث نيب حوارتت ةرتفب ةرركتملا

رتفلأ) ةيناث فصن دودح. ىف ةرتفلا هذه تناك اذا ىطرشلا ملعتلا تايلمع
 ة

 (ماعطلا) ىعيبطلا هبنملا (سرجلا) ىطرشلا هبثملا الت نا امأ ٠ (ىلثملا

 افيعض نوكيس ةيطرشلا ةباجتسالا نوكت لامتحا ناف « ةدحاو ةيناثب ولو

 عجترملا طارشالاب ىمس ةريخآلا ةلاحلا هذه ىف طارشالا ثدح اذا و « ةياغلل

 لإ



 ىفو ٠ (هؤاهنا) هؤافطا لهسيو افيعض نوكي هنكلو ؛ 8ةءاودتل مهنة هدنسع

 هامسو ايطرش اهبنم نمزلا مدختسي نأ فولفابل نكمأ براجتلا ضعب
 فصن لك ماظتناب بلكلل ماعطلا ميدقتب 'ةذسع 8646+ «ىنمزلا سكعنملا»

 بلكلا نع عنم « ميدقتلل ماظنلا اذه نوكت امدنعو ٠ تارتف ىلع ةعاس

 (ةعاسلا فصن) ةرتف لك ةياهن ىف كلذ عم باعللا زارفا ظحولف « ماعطلا
 زييمت عيطتسي بلكلا نأ ىلع كلذ لديو ٠ ةداع ماعطلا ميدقت تقو وهو

 ةيعقاولا ةايحلا ىف ىنمزلا سكعنملا اذه ةلثمأو « ةقدلا غلاب ازييمت نمزلا
 ٠ («(هبنم» نود ةئيعم ةعاس ىف سانلا ضعب ظاقيتساك « ةريثك

 12ءمأسءسعتأ ميعدتلا  ؟

 هبثملاو (ماعطلا) ىعيبطلا هبنملا نيب ةطبارلا ةيوقت وه م.يعدتلا
 ادر باعللا ناليس) ةيطرشلا ةباجتسالا ثدحت ىتح (سرجلا) ىطرثشلا
 ايبيرجت ادادعا فقوملا دادعاب كلذ متيو « (ةدحو سرجلا توص ىلع

 عم « مايأ ةدعلو ةيلاتتم تاوم نارتقالا اذه راركتو نيهبنملا نارتقاب
 ىعيبطلا هبنملا موقيو ٠ ةقباسلا ةرقفلا ىف هحرش قباسلا نمزلا لماع ةظحالم
 هنال « (سرجلا) ىطرشلا هبنملل ةبسنلاب ززعملا وأ معدملا رودب (ماعطلا)
 ةباجتسالا ءاعدتسا ىلع هدحو ارداق حبصيل هميعدتو هتيوقت ىلع لمعي
 (هدحو ( ماعطلا) ىعيبطلا هينملاب الصأ ةصاخلا (باعللا ناليس) ةيطرعشلا

 (سرجلا) ديدجلا ىطرشلا هبنملل ثدحت اهميعدت راركتب تحبصأ ىتلاو
 ٠ (ماعطلا) ىعيبطلا هبنملل ةجاح نود

 ىطرشلا هبنملا عم ىلصألا هبنملا ميدقت) ميعدتلا تارم ددع داز املكو

 ةباجتسالاو ىطرشلا هبنملا نيب ثداحلا طابرلا ىوق (بيردتلا ءانثأ
 ةباجتسالا نأ دجو امك « ةملعتملا ةباجتسالا ةوق ثلذك تدازو ؛ ةيطرشلا
 ىلا جاتحت اهنا لب ؛ ةياهن ال ام ىلا ىقبت ال اهناف تنوكت ىتم ةيطرشلا

 هبنملا ميدقت رارككت ةداعاب كلذ نوكيو « رخآ ىلا نآ نم ةيوقتو ميعدت
 ٠ (ماعطلا) ىعيبطلا هبنملا عم (سرجلا) ىطرشلا

 1« معاو» ءعافطنالا

 هبثملا ميدقت راركت ناف « ةياهن ال ام ىلا ةيطرشلا ةباجتسالا رمتست ال
 لمجي « (ماعطلا) ىعيبطلا هبنملا نم ميعدت نود (سرجلا) ىطرشلا
 ىف ىثالتتو ءىفطنت ىتح ايجيردت لحمضتو فعضت ةيطرثلا ةباجتسالا
 ىف ءافطنالا ودبيو ٠ ميعدت نود ةراثا نذا ءافطنالا ٠ رهظت ال ىأ ةياهنلا

 « ةيطرشلا ةباجتسالاو ىطرشلا هبثملا نيب ةرتفلا لوط امهلوأ : نيرما

 مل 31905 ل



 فكلا نع ءافطنالا جتنيو ٠ ةلاسملا باعللا تارطق ددع صقانت امهيناثو
 ريغ ةراثالا نم ىوضعلا نئاكلا ةيامح اهفده 001881 ةيئاحل ةيلمع هفصوب
 ميعدت مدعل ةجيتن باعللا تارطق صقانت (" )”  لكش نيبيو ٠ ةيدجملا
 ٠. ةباجتسالا
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 ميعدت نوف تالواحم

 ءاهطنالا أدبم : ("51) لكش

 ودبت دوعت ال ريغصلا لفطلاف « ةريثك رهاوظ ىف ءافطنالا ظحاليو .
 هبنم) همأ توص هعامس روكت اذا (ةيطرش ةباجتسا) رورسلا تامالع هيلع
 تاقيبطت ءافطثاللو ٠ (ىعيبط هبنم) العف هيلا رضحت نأ نود (ىطرش
 8ءطقعتمانع '12ءئة2) ىكولسلا جالعلا وه ىسفنلا جالعلا نم مهم عون ىف ةمهم

 ةلسملمو ©ةدعملتمهنم» هبنملا ميمعت س 5

 هبنملل ةهباشم ثادحآ ىلا ةيطرشلا ةباجتسالا دادتما وه هبثملا ميمعت

 « طارشالل ةركبملا لحارملا ىف ةصاخبو « رثألا راشتنا وه وأ « ىطرشلا
 نكمي هل ةهباشملا تاهبنملا ناف « نيعم هبنمل ةيطرش ةباجتسا تنوكت اذاف

 ةوق ىدمل اعبت ةباجتسالا ةوق فلتختو ٠ اهسفن ةباجتسالا ىعدتست نأ

 ةباجتسالا بلكلا ملعت اذاف ٠ ديدجلا هبنملاو ىلصألا هبنملا نيب هبشلا
 « ةقيقد/ةقد ١١٠١ قدي3405هه008 راطخ نع ةرابع ىطرش هبثمل ةيطرشلا

 توصل وأ « ةقيقد/ةقد ١4٠ وأ ٠٠١ قدي راطخ ىلا بيجتسي فوس هناف

 ٠ ةئانر ةكوش توصل وأ « ةبذبذلا بيرق سرج
 ءاعدتسا لامتحا داز ديدجلاو ىلصألا : نيهبنملا نيب هباشتلا داز املكو

 ىلصألا هبثملا نيب هباشتلا لق املكو « ةيطرشلا ةباجتسالل تاهبنملا هذه

 اينايب جئاتنلا ليجستب انمق اذاو ٠ ةباجتسالا مجح لق ىرخالا تاهبثملاو

 ١١١ ةمغنلا بيصن نم ناك ةباجتسالل ربكألا رادقملا نأ رهظي لودج ىف

 ل ملا



 ة ىعذلا هذه نع اندعتبا املك ةباجتسالا رادقم صقانتيو 0 ةقيقدر//ةقد

 ميمعت بتارم كلذ ىعديو ٠ اهيبئناج ىلع ىرخآلا تامغنلا ىلا نيهجتم

 .٠  ةالسسأانو ععممرهتتستمندد عمومتعمك هينملا

 حيتي امب ؛« ةيئاسنالا ةباجتسالل ةددعتملا تاناكمالا ةدعاقلا هذه نيبتو

 هتحسل نمو « لبحلا نم فانت ناتعدلا هغذل نمو« ةيباشأا تاتاويحلا
 ٠ اهل ةهباشملا تارشحلا عيمج فاخ ةلحت

 ام ةرتف دعب .. بلكلل نكمي ذا ؛ ؛هادعتي ال ادودح ميمعتلل نكلو
 ٠ زييمتلا الا كلذ امو « نيهبنملا نيب فالتخالا زيمب

 ظعوومممع ©دعدلة مج الم»  ةباجتسسالا ميمعت  ه

 نأ

 دحاو هبنمل ةهباشتم ةديدع تاباجتسا ءاطعا وه ةباجتسالا ميمعت
 ةباجتسالا ىلع ىلصألا هبنملل درفلا ةباجتسا رصتقن الأ ىنعي امك « نيعم
 كلذو . ةهباشملا ىرخألا تاباجتسالا نم ددعب اضيأ بيجتسي لب « ةيلصألا

 ٠ ةددعتم تاهبنمل صخشلا اهيدبي ىتلا ناسحتسالا تارامأك

 طتووفستسمفم» زيبمتلا ب "

 تاهبنملا نيب ةقرفتلا ىلع ةردقلا وه وأ ؛ ميمعتلا ىلع بلغت زييمتلا
 اهل ةباجتسالاو « رخآلا معدي ملو اهدحأ معد ىتلا ةهباشتملا ةيطرشلا
 ىطرش هبنمل بلكلا ىدل ةيطرش ةباجتسا تنوكت اذاف ٠ ةيئاقتنا ةقيرطب
 /ةبذبذ ٠٠٠١ هددرت اسرج هل انمدقو « ةيئاث/ةبذبذ ٠٠٠١ هددرت سرجك
 اذاف « (ميمعتلا ادبم) باعللا زارفاب نيهبنملل بيجتسي فوس هئاف « ةيناث
 « امهنيب زيمي نأ بلكلا عاطتسا « (ماعطلا هالت) لوألا ىطرشلا هبنملا معد
 براجتلا ىف زييمتلا رادقم دادزيو ٠ طقف معدملا هبنملل ةباجتسالا ثدحتف
 . ىرخألا تاهبنملاو ىلصالا ىطرشلا هبنملا نيب قورفلا تداز املك ةيلمعملا

 ىف ةديدش ةيساسحو ةقئاف ةردق بذاكلا ىدل نأ «(فولفاب» دجوو

 نيب زيممت نأ هبالك ضعب تعاطتسا دقف ؛ زييمتلا ىلع ىبصعلا اهزاهج

 « ةيئاث/ةبذبذ 81 هددرت رخآآو ةيئاث/ةبذبذ خ١٠ هددرت سرج توص
 ٠ ةياغلل ليئض نيتوصلا ددرت ىتجرد نيب قرفلا اذهو

 ةيلمع نيبو زييمتلا ىلع ىوضعلا نئاكلا ةردق نيب «فولفاب» طبريو
 هيدنثلا وأ ةراثالا نم هسفن ةيامحل ىبصعلا زاهجلا اهب موقي ىتلا فكلا

 ب “+ ب



 ةجاح عابشا اهنع جتني ال تاسهبنمل ةباجتسالا ةجيتن قاهرالا وأ دئازلا
 ٠ ةموهم ةيفيكت ةفيظو انه زييمتللف « نئاكلا

 ىتلا خملا ةقطصنم طاشن ناب ايجولويزيف زييمتلا «فولفاب» رسفيو
 ثدحت نيخ ىلع « هفك متي ةيناث/ةبذبذ 68٠٠١ هددرت سرجل بيجتست

 ٠ ةيناث/ةبذبذ *8١ هددرت سرجل بيجتست ىتلا خملا ةقطنم ىف ةراثتسالا

 لباقم ةراثتسالا ىه ىبصعلا زاهجلا ىف ةيلمع ءّوض ىلع نذا زييمتلا رسفيف
 ٠ عا 260هم-آهطنطأان هد  فكلا

 ةموهنعمعمدت 16م5  ىئاقلتلا عوجرلا

 هنأ ىنعي لب « امامت تهتذا دق ةيطرشلا ةطبارلا نأ ءافطنالا ىنعي ال
 هينملا مدق اذا هنأ دجيو دقف ٠ ام وحن ىلع آق16207 «نومك» ثدح

 حيرتسي نآل ىفكت نمزلا نم ةرتفب ةباجتمالا ءافطنا دعب ناويحلل ىطرشلا
 نود ديدج نم روهظلا ىلا دوعت ىأ «عجرت» ةيطرشلا ةباجتسالا نآف
 ٠ ىئاقلتلا عوجرلا ةرهاظ ىه هذهو « اهئايحال ديدج ميعدت ىأ دوجو

 نع جتانلا بعتلا هببس ءافطنالا نأ ساسأ ىلع ةرهاظلا هذه ترسفو

 ىلاو « ميعدت وأ لكالح نود ةباجتسالا لمع ىف ناويحلا هلذبي ىذلا دهجلا

 للقي اهيف حيرتسي ةرتف ناويحلا كرتف « ةيلمعلا هذه نع ءىثانلا فكلا

 اهروهظو ايئاقلت ةيطرشلا ةباجشسالا عوجر ىلع دعاسيو فكلا رثأ نم
 ٠ ديدج نم

 5مءمسل-0:06 «مهلئ65دنسع ةيناثلا ةبترلا نم طارشالا م

 هنارتقال ديدج رخلآ ىطرش هبنمل ةيطرشلا ةباجتسالا ثادحا ناكما وه
 ناليس) ةيطرشلا ةباجتسالا ثادحأ نكمأ اذاف « لوألآ ىطرشلا هبثملا عم

 نم طارشالا نوكيف ىلوآلا ميعدتلا وه اذهو (سرج) ىطرش هبنمل (باعللا
 اهتاذ ةيطرشلا ةباجتسالا ثادحا وه ىوناثلا ميعدتلا وأ ةينافلا ةبترلا

 ىطرعشثلا هبنملاف « الثم ءوضك ؛ سرجلا توص قبسي هبنمل (باعللا ناليس)

 نكلو« (ءوضلا) ىناثلا هبنملل (ايوقم) امعدم انه لمعي (سرجلا) لوألا

 (باعللا زارفا ىلا دؤم سرج) ىلوآلا ةيطرشلا ةطبارلا نوكت نأ طرتشي

 ؛ .ةثلاثلا ةبترلا نم ةيطرش ةطبار نيوكت نكمأ دقو ٠ (ةمعدم) ةتباثو ةيوق

 ةباجتسالا نأ امك « نارتقالاو راّركتلا نم ةريثك تارم ىلا جاتحا هنكلو

 نيثحابلا نم ليلق ددع ىوس نكمتي ملو٠ ةفيعم تناك ةبترلا هذهل ةيطرشلا

 نيلماعلا دحأ نأ «قفولفاب» ركذو.ةثلاث ةبتر نم طارشأ ىلع لوصحلا نم

 ملو لماك ماع ةدمل ةعبارلا ةبترلا نم ةيطرش ةطبار نيوكت لواح هعم

 ل مه



 عونلا اذه ىف تاناويحلا ملعت دودح ىه ةثلاثلا ةبترلا نا ودبيو ؛ حجني
 .(3-4) لكشلا ىف ةيناثلا ةبترلا نم طارشالا ليثمت نكميو ٠ فولفاب براجت نم

 توصلا ردصلمل هابتنا هم سرج. توص

 نه اوكا بتافللا نارقا هع: " .ماسسعط
 ىلوالا ةبترلا (راركتب) ماعط + سرج

 -ح  عوضلا ردصمل هابتئا ه رمحأ ءوض

 نم طارش باعللا زارفا +<- سرج توص
 ةيئاخلا ةبترلا (راركتب) ءوض + سرج

 باعللا زارفا < رمحأ ءوض

 ةيناثلا ةبترلا نم طارشالا : (4 -1) لكش
 هبنملاو ديدجلا ىطرشلا هبنملا نيب طابترا لك نأ ةظحالم بجيو

 طابترا ىلع لوصحلا لجأ نم ةيطرش ةلواحم ةباثمب دعي ميدقلا ىطرشلا
 ديدحج ٠

 دادتما ةيناكما نيبت اهنأل « ةيلمعلا ةايحلا ىف ةريبك ةميق ةجيتنلا هذهلو
 « ناسنالا ملعت ةصاخبو « ةديعب قافآو ةديدع تايوتسم ىلا ملعتلا جئاتن
 نيح مث « هلمحت نيح. مث « همأ هعبخرت ذا ءاكبلا نع فكي ذأ لفطلاك
 كولسلا طبض نكميو ٠ اهاري نأ لبق اهتوص عمسي نيح ىتح لب « اهاري
 مادختساب كلذ متيو « ةيئاثلا ةبترلا نم طارشالا قيرط نع ىناسنالا
 ةيلمع ءانثأ الصأ ةدوجوملا تاهبنملا نع أريبك افالتخا فلتخت تاهبنم
 نم عونلا اذهل ةلثمأ تاراشالاو تاملكلا ىف ةلثمتملا زومرلاو ؛ طارشالا
 ٠ طارشالا

 روب مآ 0هدلتاو هعمل (©91هماثأ»» مكلاو فيكلا نوناق

 طارشالا براجت ىفف ٠ ةدحاولا ةرملا نوئاقب كلذك نوناقلا اذه 00
 نأ حضتا نكلو ٠ ديزت وأ ةئاملا غلبت دق راركتلا نم تارم ةدع ىطرشلا ريغ هبنملاو ىطرشلا هبنملا نيب ةطبارلا وأ طابرلا ثودح. مزلتسي ةداع
 هبنملل رفاوتي امدنع ةدحاو ةرم نم نوكتت نأ نكمي ةيطرشلا ةباجتسالا
 لاعفناب ةيرجتلا نرتفت ناك 10(همقناإ» ةدشلا نم ةيداع ريغ ةجرد ىطرشلا
 .امامت امهنع مجحاأ قرغلا ىلع كشوأ وأ رانلا هتعسل ىذلا لفطلاك « ديدش

 تاع



 هتاقيبطتو ىدينقتلا طارشالا صاوخ ضعب ه

 معوسرأم1أ6 براقملا ىضارتفالا دحلا ١.

 ىتلا ةطقنلا وه وأ ؛« ملعتلا ىنحنل ىئاهنلا ءاوتسالا وه براقملا دحلا

 مدختسيو ٠ ءاوتسالا 2 أدبيو ىمظعلا ةياهنلا برق ءعادألا اهدنع لصي

 ىوتسمم ىلعا نم بارتقالا ىلا ةراشالل سفنلا ملع ىف حلطصملا اذه
 نيهبنملا ميدقت راركت ىدؤي ذا ٠ ةديدع ملعت تالواحم دعب ةباجتسالل

 نم برتقت ىتح ةيطرشلا ةباجتسالا ةوق دايدزا ىلا ىعيبطلاو ىطرشلا
 ٠ اهتوق وأ اهتدشل ىصقأللا دحلا

 ظوعتسمسامل معصم: ىبيرجتلا باصعلا  ؟

 ىدل برجملا هثدحتسي ىذلا ىمفنلا بارطضالا وه ىبيرجتلا باصعلا

 ةدئاف ةمهملا براجتلا هذه لثم تدأ دقو ٠ هوهن وأ لمعمل ف ناويحلا

 ىدل اهجالعو ةيسفنلا تابارطضالا نوكت ةيفيكل انمهف قيمعتل ةليلج
 اهيف ماق ةبرجتب ددصلا اذه ىف ثاساردلا تادب دقو ٠ ناسنالاو ناويحلا

 هيلي بجوم ىطرش هبثم) ةرئاد نيب زييمتلا ىلع بلك بيردتب «فولفاب»

 ةبرجتلا تادبو ٠ (ماعط «قعي ال ىبلس هبنم) ىواضيب لكشو (ماعطلا

 ىه ىواضيبلا لكشلل ىمارلاو ىقفألا نيروحملا نيب ةبسنلا تناك امدنع
 نم ايجيردت برتقي ىواضيبلا لكشلا ناك زييمتلا ةبرجت ميدقتبو « : ١

 ىأ) 4 : ؟ ىلأ ىواضيبلا لكشلا ىروحم ةبسن تلصو امدنعو ٠ ةرئادلا

 ؛ بارطغالا نم ةديدش تالاح بالكلا باصأ (ةرئادلا ىلا لاكشألا برقا

 نم ىآل تباجتساو « بيردتلا نم اهتبستكا دق تناك ةردق لك تدقفو

 ٠ ىئاوشع لكشب ىواضيبلا لكشلاو ةرئادلا

 وغاكيش ةعماج ق 3ةدووسدم «نامرسام» مدختسا ماع ىفو

 ثيح « ةعئاجلا ططقلا ىدل ىبيرجتلا باصعلا ثادحال افلتخم اجهنم

 اهلوانت دنعو ٠ ماعطإ' ىلع لصحت ىتح ةعفار ىلع طغضلا ىلع اهيرد

 ضارعأ اهيلع ترهظو « اعارص اهل تببس ةيبرهك ةمدص اهل هجو ماعطلا

 « سفنتلاو ضينلا بارطضا « ةشعرلا « رارقتسالا مدع : لثم ةيباصع

 ٠ خلا ٠٠٠ ماعطلا نع عانتمالا

 نم «فولفاب» و «نامرسام» ةأدب ”ىذلا هسفن هاجتالا ىف ارارمتساو

 ىبيرجتلا باصعلا ىلع هبراجت 3. 7هزوو «ىبلوو فيزوج» ىرجأ « هلبق

 قيرط نع باصعلل ايجالع ابولسأ هعضوب ثوحبلا هذه روطو « ططقلا ىدل

 تحت ىسفنلا بطلا ىف هاروتكدلل هتلاسر ىف كلذ ناكو « لدابتملا فكلا

 ل ا[



 ةباجتسالا ىلع ادامتعا ىسقنلا بارطغالا ةلكشمل لخدم» : ناونع

 جالملا خيرات ىف ةزراب ةمالع ثوحبلا هذه دعتو ٠ 1548 ماع «ةيطرشلا
 ٠ ىكولسلا

 ىسفذلا جالعلا يف طارشالا مادختسا س ''

 ىجذومنلا اهلاثمو ةيسفنلا تابارطضالا عاونأ نم اريثك نأ دقتعملا نم
 رهمجتلا وأ ىودعلا وأ ةيودألا وأ دعاصملا نم فوخلاك) ةيضرملا فواخملا
 اسهب نوكتت ىتلا اهتاذ ةقيرطلاب تنوكت دق 6٠١..( ةقلغملا نكامألا وأ
 (ىطرشلا) دياحملا هبنملا طبترا اذاف « ةيديلقتلا ةيطرشلا تاباجتسالا
 ريشي نأ هنكمي ىطرشلا هبنملا ناف (ىعيبلح هبنم) فوخلا ببسي هبتمب
 وأ « ناسنالا باصأ ديدش صغمب نيعم ماعلح طابترا كلذ لاثم ؛ فوخلا
 هلخاد صخشلاو هنع ىبرهكلا رايتلا عاطقناك نيعم ثداحب دعصملا نارتقا
 تاباجتسالا نم اريثك نأ ةديدع ثوحب تفشك دقو ٠ اذكهو لماك موي ةدل

 لثم كلذو « ىطرش نارتقال ةجيتن تئوكت دق نوكت نأ نكمي ةبوغرملا ريغ
 لوبتلا تارم ددع ةدايزو سفنتلا ةعرسو تالضعلا رتوتو مذلا طغض عافترا
 درفلا فرعت صخش بح نا لب « بسحف اذه سيلو ٠ نيلوسنالا زارفاو

 ىلع هريسفت نكمي « ىلاح ىعوضوم ببس نود (هل ههرك وأ) ارخؤم هيلا
 ٠ (هيرك وأ) بيبح صخش نيبو هنيب هبش هجو : طارشالا ءوض

 ةبلاطو (ةيكولسلا سسؤم) نوسطاو اهب ماق ةريهش ةبرجت تيرجأ دقو
 ىهو « (دعب اميف نوسطاو اهجوزت) 8ةزله© رئيار ىلازور ىعدت ةيعماج
 ناك اذا ةفرعم فدهب « (أرهش ١١ هرمع ناكو) «تربلا» لفطلا ةلاح
 ؛ طارشالا قيرط نع هبستكيو فوخلا ملعتي نأ عيطتسي ريفصلا اذه
 لفطلا زفقف « (كلذ لبق هفاخي ال ناكو) هل ضيبأ رأف ميدقت ءانثأ لفطلا سار فلخ. عوضوم ىديدح- بيضقب شوكاش قرط ىف ةبرجتلا تصخلتو
 ٠ هيلع سلجي ناك ىذلا شارفلا ىف ههجو ايفخم مامألا ىلا طقسو فنعب
 ءدب لبق ةرشابم اهلفط (ةضرمم تناكو) تربلأ ةدلاو تبحس فسأللو ٠ نارئفلا نم فوخلا اهدعب لفطلا بستكا تارم سمخ. ةبرجتلا ترركتو
 . هيدل فوخلا ةلازا تاءارجا

 20285 زئوج رفاك ىرام تمدختسا ابيرقت تاونس ثالثب كلذ دعبو
 نم «رتيب» لفطلا جالع ىف طارشالا (نوسطاو عم لمعت ةبلاط تناكو)
 ىف «رتيب» بعلي : ددحم جمانئرب قيرط نع كلذو ؛ بنارآلا نم فوخلا
 ةلضفملا ةمعطاألا ميدقت عم « بئارآلا نوفاخي ال نمم لافطأ ةثالث عم لمعملا
 ءانثأ ةيئمز ةرتفل لمعملا ىف بئارآلا دحأ عضوو ؛ تاسلجلا هذه ىف رتيبل

 للا ا سس



 ناويحلا عم برق نع لعافتلا ىف ةكراشملا ىلع هعيجشت عم « ةسلج لك
 « دعب نع اهتاذ ةرجحلا ق بئرألا عمم دوجولا نم جردتت 2 ةديازتم ةقيرطب

 ٠ اذه هفوخ نم امامت ىفش ىتح. « هعم بعللاف ايجيردت هنم بارتقالا ىتح
 هيف لدبتست ىذلا 000 داسفملا ٍطارشالا الا كلذ ام و

 نوكت ةبوغرم ريغ ةيطرش ةباجتساب ةديدج ةبوغرم ةيطرش ةباجتسا
 دقو ٠ قيضلا لباقم رورسلا 2« قلقلا لباقم ءاخرتسالاك « اهعم ةضراعتم

 نيصحتلا وأ ةيساسحلا ليلقتب هامسأ ام ىلا جهنملا اذه «ىبلوو» روط

 ٠ (رثع ثلاثلا لصفلا رظنا) ةزكعسمأع 0هوءدعتاتسدتمد

 صيخشتلاب مايقلت ىديلقتلا طارشالا مادختسا س 4

 قرافلا صيخشتلا ءارسجا ىطرشلا نارتقالا قيرط نع نكمي
 وأ نوعدي نيذلا صاخشألا نيب (قرفي ىذلا ىأ) طز ءمعدتنول 22 عدموتو

 بابسأ نع جتانلا ممصلاب ىضرملاو ؛« نوعمسي ال مص مهنأ نومعزي
 مهنم برقلاب ةدشلا ىف جردتم سرج قدب كلذ متيو ٠ ةيقيقح ةيوضع
 هبنم ) مهيديأ ىف ةيبرهك ةمدصل مهضيرعت ةرشابم هبقعي (ىطرش هبنم)
 راركتبو « (ةيطرش ريغ وأ ةيعيبط ةباجتسا) اهنوبسحي مهلعجت ( ىعيبط
 عامس درحجم دنع هدي بحسي مسمألا ريغ صخشلا ناك تارم ةدع كلذ

 ناك هنأل ىلع ليلد اذهو « ةيبرهكلا ةمدصلا وه هينملا ناك ول امك سرجلا

 بابسا ىلا عجري ىذلا ىريتسهلا ىمعلا ىف كلذ لثم لقو ٠ توصلا عمسي
 ةيوضع بابسأ ةّيأ ىلا ىزعي ال ىذلا ىريتسهلا للشلا كلذكو « ةيجولوكيس
 .٠ اذكهو

 ةيطارشا قرطل طيطختلا « ىكينيلكالا ىسفنلا ىئاصخالل نكميو
 تاسارد اهلاثمو 0027:3:08 1386518 ةيلوحتلا ايريتسهلا صيخشتك

 ىرصبلا لاجملا فصن ىمع صيخشت ىلع 2دطل» «نبوز فيزوج»

 « ىحارجلا لاصتتسالاك ىوضع : نيببس هل نأب فورعملاو 8 ٠:٠

 ىلع بلغتلا ىف انه ةيطارشالا قرطلا دعاست ثيح ٠ اشنملا ىمفن ىفيظوو
 ٠ هتاردقل ميلسلا ءادألا ف لخدتلا ىلا ضيرملا ةعزن

 ىنويزفيلتلا نالعالاو طارشالا 5

 نارتقالا أدبم مدختسا دقف « ةدع تاقيبطت ىديلقتلا طارشالا نيناوقل

 نخدي «فيرثلا رمع» الثم رهظي مقف ٠ علسلا نع نالعالا ف ىطرشلا
 نسحا رهظي امك « ةنيعم ةكرام نم «زنيج» سيلي وأ رئاجسلا نم اعوذ

 ءالؤه لثم نونلعملا مدختسي اذامل ٠ اذكهو «سبيوش» برشي «نيدباع

 تاهبنم دعت تاسوبلملا وأ تأبورشملا هذه لثم نا ؟ مهريغ وأ نيلثمملا

 ل اا



 نادعي «نيدباع نسحو فيرشلا رمع» نيمجنلا نأ نيح ىلع « امامت ةيطرش
 تاباجتسالل ةلداعم ةيباجيا ىناعم ريثت ىتلا ةيعيبطلا تاهبذملا ةباشمب
 ةعومجم (نودهاشملا) نوقلتملا لقني نأ ىلا نالعالا فدهيو ٠ ةيعيبطلا
 هفصوب) مجنلا اهريثتسي د ىتلا ةفيطللاو ةببحملا تاباجتسالاو تالاعفنالا

 ءزج ناك اذاف ٠ (ىطرش هبنم ىه ثيح ,نم) ةعلسلا ىلا (ايعيبط اهبنم

 « فيرشلا رمع» نامجنلا اهريثي ىتلا ةيعيبطلا تاباجتسالا ةعومجم نم
 طابترا ناف ؛ ىلاوتلا ىلع رورسلاو ةيبذاجلا رعاشم وه «نيدباع نسح
 هذه لكثم طبر ىلا ىدؤيس هنأ دبال ةعلسلا مساب امهنارتقاو نيمجنلا'
 ىا) فدهتسملا كلهتسملا عفدي كلذبو « ةعلسلا مساب ةيعيبطلا تاباجتسالا
 ٠ اهيرتشي نأ ىلا (ريثأتلا اذه لثمل لباقلا

 «ةكرام» نيب ىطرشلا نارتقالا ىلا ىدؤي نأ نالعالا عاطتسا اذاو

 ول امم رثكأ « ةعلسلا كلت ءارشل ادادعتسا رثكأ نوئوكي فوس سائلا نأف

 ٠ ةدياحم وأ ةرأس ريغ تاباجتساب انورقم اهمسا ناك

 0مومصأ 0ههلتامدنمو  ىئارجالا طارشالا

 طارشالا ىف «فولفاب» براجت لصفلا اذه نم ةقباسلا ةرقفلا ىف انيب
 - ىجذومن لكشب لئامت ةيطرشلا تاباجتسالا نأ ائركذ امك ؛ ىديلقتلا

 ىهو (ىطرشلا ريغ) ىعيبطلا هبنملل ثثدح ىتلا ةيعيبطلآ ةباجتسالا
 ملعن امدنع نكلو ٠ ماعطلل ةيعيبطلا ةباجتسالا وه باعللاف « باعللا

 طارشالا مدختسن نأ عيطتسن ال انئناف ةصاخ. ةداع وأ ام ةليح الثم بلكلا

 لعجت نأ نكمي ىتلا (ةيطرشلا ريغ) ةيعيبطلا تاهبنملا ىه امف ٠ ىديلقتلا
 لكشبو ةنيعم ةقيرطب دعاقملا نم ددع ىلع زفقي وأ جرعمدتي وأ فقي بلكلا
 « نكمي ام لضفاب ةداعلا وأ ةليحلا هذهب موقي بلكلا عدن نأ اننكمي ؟ عباتتم
 ماعطلا ميدقتب وأ هنم ةداعلا هذه لبقتب بلكلا ةباثاب كلذ دعب موقن مث

 اذه مدق نم لوأو ٠ ىليسولا وأ ىثارجالا طارشالا الا كلذ امو « هل

 سفنلا ملاع ( 5 للا 0 8. 5. ةاءادصع# «رنيكسال وه حلطصملا

 . (1-0 لكش رظنا) ىكيرمألا
 ىئارجالا طارشالا فيرعت أ

 اذه متيو « ةباجتسالا ثودح لامتحا ىف ريغت وه «رنيكس» دنع ملعتلا

 حبصت ىتلا ملعتلا ةيلمع وه ريخألاو « ىئارجالا طارشالا قيرط نع ريغتلا
 حلطصم مدختسيو 0 اراركتو اصقوتو الامتحا رثكأ ةباهتسالا اهيف
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 اينم فلاتي ىتلا لاعفألا وأ تاباجبسالا نم ةعومجم فصول ((ىئارجأ»
 ) سأرلا عفر 2 ةعفار ىلع طغضلاك : ىوضعلا نكاكلا هب موقي ىذلا لمعلا
 كولسلاو .٠ اذكهو ٠٠ ةنيدم ةملك قطن ؛ رانلا نم ةقلح لخاد روبعلا
 ٠ اهريغو نويزفيلتلا ةدهاشمو تاجلثملا برشو رعشلا ةباتكو ليبقتلاو ماستبالاو صقرلاو ىثملا : اهنم ةيئاقلت لاعفأ ىئارجالا

 هلمعم ىف رنيكس : (0 -5) لكش

 : ىلي اميف «رنيكس» ىدل ىئارجالا طارشالل ةيساسآلا ةركفلا صخلتتو
 « ميعدتلا تقو هب ماق ام راركت ىلا لبقتسملا ف ىوضعلا نئاكلا ليمي
 « قيرطلا ىلع ةوطخ لكل معط ىمر قيرط نع هنكمي برجملا ناف مث نمو
 دافتسا دقو ٠ هلمعي نأ ىف برجملا بغري ام لمعيل نئاكلا اذه دوقي نا

 لكش رظنا) «رنيكس» جهنم نم اريثك اهوبردمو تائاويحلا وضورم
5-5). 

 كولسلا امه نيبئاج نيب ىئارجالا طارشالا ىف قرفن نأ بجيو
 ٠ ىئارجالا كولسلاو بيجتسملا

 نيعم هبذمل ةرشابم ةباجتسا وه : 86ةمود0فء»؛ بيجتسملا كولسلا ١
 لوزنك « ىديلقتلا طارشالا ف (ةيطرشلا ريغ) ةيعيبطلا تاباجتسالا ىف أمك
 رهاب ءوضل ةباجتسا نيعلا ةقدح قيص وأ ؛ مفلا ىف ماعطلل ةباجتسا باعللا
 ٠ ةلضعلا رتو برغل ةباجتسا ةبكرلا ىجر وأ .؛ اهيلع طلسم
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 1 ليت تعا كالا نش ©كدنأ ! نكمل

 روصتن امم عسوأ ناويحلا ملعت دودح نا: (5 -5) لكش

 ىفف « هجتاون همكحت كولس نع ةرابع وه : ىئارجالا كولسلا -؟
 تاهبنمل ةباجتسا هنم رثكأ « ىئاقلت لكشبو ةطاسبب كولسلا ثدحي ةيادبلا
 ةلمجب ىتأي هناف هدحو كرت ول « دهملا ىف ريغصلا لفطلا لثم ؛ ةنيعم
 نم كرحتلا « ةاهنانملا ؛ لجرألا سفرك « اهريثي هبنم ىأ نود تافرصت
 هئاف « اديحرو ةرجح ىف كرت ول بلكلا لاثمكو ٠ هدهم ىف رخآ ىلا ناكم
 مادامو ٠ ةيجراخ تاهبنمل ةباجتسا كولسلا اذه نوكي نأ نود ؛ اهب بعلي وأ اراسيو انيمي اهفذقيو ةركلاب كسميو هليذ زهيو مشيو ءىيجيو جورب
 ىثلا رومآلا ةعيبط ىلع دمتعي هراركت لامتحا ناف ؛ ةرم ثدح دق كواسلا
 ةرم كماعط هيف تلوانت معطم ىلا كتدوع لامتحا ةدايزك « هيلع بترتت
 ٠ هرعسو ماعطلا ةيعون كتبجعأ اذا

 هبراجتو رئيكس قودنص - ب

 .احارشالا ىلع براجتلا مظعم سفنلا ءاملع نم هريغو ((رنيكس# ىرجأ
 ىف ناويحلل بسانملا ماعطلا نم ةليلق تابح لوزن ةعفارلا ىلع طغضلا ىلع بترتيو ٠ انايحا ريغص ءوضو قبطو ةريغص ةعفار نم قودنصلا اذه نوكتيو « دعب اميف همساب نمس ريغص قودنص ةطاسوب ىئارجالا
 قودنص مدسختسا دقو ٠ اعئاج ناويحلا نوكي نأ مهملا نمو ٠ قبطلا
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 'مامحلا ىلع بيرجتلا بسانيل لدع مث « ناركفلا عم ةيادبلا ىف «رئيكس»
 ا . ٠ لافطأآلاو ىزئابمشلاو ةدرقلاو

 فئكتسي قودنصلا ىف كرتي هناف « اثم رافلا ىلع ةبرجتلا ءارجأ دنعو

 هل رهظيف « ةفدص اهيلع طغضيو ةعفارلا صحفي كلذ دنعو « الوأ ناكملا

 نذا رافلا ملعتي ٠ اذكهو ماعطلا هل لزنيف ةيناث طغضي مث « لكايف ماعطلا
 معدي ماعطلا دوجو ناف كلذلو 4 ماعطلا حاتفم وه ةعفارلا ىلع طغضلا نأ

 ٠ ريبك لكشب اهيلع طغضلا لدعم ديازتيف « ةعفارلا ىلع طغضلا

 ىلع رافلا طغض اذا ثيحب قودنصلا ىف ماعطلا عضوي مل اذا نكلو
 لقي طغضلا لدعم نأ دجنس تارم ةدع دعبف « ماعطلا لزني نلف ةعفارلا

 ميعدتلا مدع عم ىثالتت ةيئارجالا ةباجتسالا نأ ىأ ؛ فقوتي ىتح ايهيردت

 ٠ طغضلا لدعمل معدملا وه نذا ماعطلا ٠ ىديلقتلا طارشالا ىف لاحلا وه امك

 ماعطلا نيب طبرلاب كلذو « زييمتلا ثادحا نكمي ىرخأ ةيحان نمو
 دوجو ىف ةعفارلا ىلع ناويحلا طغض اذا ماعطلا ميدقتب ىأ « ءوضلاو
 « ماعطلل رشؤم ءوضلا نأ ناويحلا ملعتيسف « ةرشابم هل قباس ءوض

 مدع ةلاح ىف لقيو « ءوضلا دوجرو دنع ةعفارلا ىلع طغضلا لدعم دادزيف

 ٠ هدوجو

 رظتني هنا « ىبلس. ناويحلا نأ ظحالن ىديلقتلا طارشالا براجت ىفو
 « ايبلم سيل ناويحلا ناف ىئارجالا طارشالا ىف نكلو « هبنملا ىتأي ىتح
 نمو ٠ ةمهم راثآو جتاون « وه هكولس ىلع بترتيو « ىباجيا لعاف هنا لب

 نكمي ام ءىث ةداع انه 250:ععج معدملاو « اهيوقي معدم اهكودح عبتي

 ٠ كلذ ىلا جاتحي ال دق هنكلو « (ءاملا وأ ماعطلاك) ايساسأ ازفاح عبشي نأ

 ىطرشلا ميعدتلا  ج

 ةقيرطب ىطرش هبنمل بيجتسي نأ ملعت اذا ناويحلا نأ «فولفاب» ظحال

 امو « ناويحلل اديدج اكولس معدي نأ نكمي هتاذ ىطرشلا هبنملا ناف ةديج

 ىئارجالا طارشالا ىفو ٠ انيب نأ قبس امك ةيئاثلا ةبترلا نم طارشالا الا كلذ'

 كلذ ناويحلا ملعتو « ماعطلا روهظو ةعفارلا ىلع طغضلا نيب انطبر اذا

 انطبر اذاف ٠ لوألا ملعتلل ةجيتن رخآ اكولس ملعتي نأ نكمأ «ةديج. ةقيرطب

 ملعتي ىتح ةرشابم ماعطلا لوضضو ىني نيعم تود رودصو ماعطلا ميدقت نيب

 ب ثا



 ناويخللا فقوتيفا ىتداقي نإ: لا ةقفازلا ىلع ظعلفلا) لد. نئقاعقي قم
 دجن « ماعط نود نكلو كلذ دعب توصلا ديعأ مث« ةعفارلا ىلع طغضلا نع

 مدع مغرب ءافطنالا ىلع ناويحلا بتغتو « اريثك دادزي طغضلا لدعم نأ

 حبصأف ةيميعدت اصاوخ هتاذ دح ىف توصلا بستكاو« كلذ ىلي ماعط دوجو

 ٠ ماعطلا وهو ىلوأ معدمب هطابترا لالخ نم هتوق دمتسي ايطرش امعدم

 : ىلي امم هتوق ىطرشلا ميعدتلا دمتسيو

 عوجلا لثم ايساسأ اعفاد عبشي ملعتملا ىطرشلا طابترالا ناك اذا ١
 . شطعلا وأ

 ٠ ماعطلا لوصو لامتحال ارشؤم هبنملا نوكي نأ  ؟
 نودو « امعدم الماع نييمدآلا ىدل حدملا درجم حبصي نأ نكمي " 

 ٠ ىلوأ معدمب دعو

 هبنملاف « هبنملاب سيلو ةباجتسالاب طبتري ميعدتلا نأ ةظحالم ردجتو
 ءاهقبسي ام سيلو ةرشابم ةباجتسالا عبتي ام وه ىئارجالا طارشالا ىف مهملا
 .«ميعدت م هبنم هم ةباجتسا» : وه («رنيكس» ةيرظن ىف لمتحملا عباتتلاف

 فعضيو « هميعدت قيرط نع  ىئارجالا طارشالا ىف  ءارجالا ىوقيو
 « ةباجتسالا رودص لامتثحا نم ميعدتلا ديزيو « هئافطنا لالخ نم

 وأ هدوجو ىدؤب هسئنم ىأ وص نذا معدملا 0 ميعدتلا سكع ءافطنالاو

 ىباجيا : ناعون معدملاو « ةباجتسالا ثودح لامتحا ةدايز ىلا هداعبتسا

 ةينم ىأ)' ىتلبتو 6"( ماعطلاك كولسلا ةيوقت ىلإ هميدقت ىدؤي .ةينم:ىأ)
 ٠ ( ةيبرهكلا ةمدصلاك كولسلا ةيوقت ىلا هداعبتسا ىدؤي

 كولسللا ليكشت د

 براجت ىف ءوضلا) ىطرشلا هبنملا نأ دجن ىديلقتلا طارشالا ىف
 ناف كلذ عمو « (محللا قوحسم) ىعيبطلا هبنملل ذايدب حبصأ دق (فولفاب
 ىلعو ٠ امامت ةديدج تاباجتسال ملعت ىأ ثدحي نأب حمستال ةيلمعلا هذه
 كولس ريوطت ىف مهم رودب موقي ىكارجالا طارشالا ناف كلذ نم سكعلا
 ةدافتسالاب كلذو « اديدج اكولس ثدحتسي نأ برجملل نكمي ثيح « ديدج
 نأ ىلع اديج بلك بردي ناك ؛ صوحفملا لاعفأ ىف ةيعيبطلا تاعونتلا نم

 بلطتيو « سرجلا ةقطنم نم ةرم لك ىف برتقي امدنع بلكلا كولسل
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 .ىتح معدم لك دعب ةبولطملا ةطقنلا ئلأ رثكأو رثكأ برتقي نأ هئم برجملا
 لكل ءافطناأ ثادحا عم ؛ برجملا اهعضي ىتلا تافصاوملاو قفتت قتلا تاباجتسالا ميعدت ىلع جهنملا اذه دمتعيو ٠ ارخؤم سرجلا بلكلا سملي
 ٠ ةطقجتهع 882910“ كولسلا ليكشت الا كلذ امو « ىرخآلا تاباجتسالا

 تاناويح كولس ليكشت  ىئارجالا طارشالا قيرط نع - نكمأ دقو
 ةداملا وأ ماعطلا نيب بردملا طبري نأب كلذو « بردملا بلطل اعبت كريسلا

 تايالولا ى. قكمأ دقو ٠ ”نيعم لففب .مايقلا نيبو .ناوكيحلا يذل ةليمفملا
 « ٌةدكاملا ىلع هماعط لوانت ىلع «الئيسيرب» ىعدي ريزنخ بيردت ةدحتملا

 « ةفيظن ىرخأ ءادتراو « ةريبك ةلس ىف اهعضوو ةخستملا هسبالم علخو

 كلذكو ) هكاوفلا نم ةفلتخم ةعومجم طسو نم هيلا ةيبحملا ةهكافلا ءاقتناو

 5 ال وأ معن ةمالعب ءىيضي رز مادختساب ةلئسألا نع ةباجالا

 ةيوقلا ساوحلاو ةيعيبطلا تاردقلا نم ةدافتسالا نكمملا نمو
 مادختساك « ةريثك ةديفم لامعأب مايقلا ىلع اهبيردت مت اذا تاناويحلل
 نكامأ ديدحتل ةيئارجالا ثاباجتسالا ليكشت قيرط نع هبيردت دعب مامحلا
 « رتبكويله ةرئاط ىف مامحلا عضو لالخ نم « رحبلا ىف نيدوقفملا اياحضلا
 نوللا ديدحت ىلع  كولسلا ليكشت ةقيرطب - مئامحلا بردت ثيح
 نم لضفأ مامحلاو ٠ ذاقنالا فطاعمل ىلودلا نوللا وهو « ىلاقتربلا
 نأ هنكمي ذا ؛« رحبلا ىف ةديعبلا ءايشألا نكامأ ديدحت ةمهم ىف ناسنالا
 ام وهو) نينيعلا بعت نم ىئاعي نأ نود ةليوط تاعاس ءاملا ىف قلمحي
 زكري نأ هنكميو « ناولألل ةزاتمم ةيؤر مامحلل نأ امك « (ناسنالا بيصي
 ىلع طقف زكري نأ ناسنالل نكمي نيح ىلع « 58١6 ب ٠” نم ةحاسم ىلع

 585١ .٠ نم ةفطنم

 ىناسنالا كولسلاو ىئارجالا طارشالا  ه

 صخشلا ليدعت ىهو) طم هدطهماهه ىتاذلا ليكشتلا ةرهاظ دعت

 ىديلقتلا طارشالا نم لك ءىدابمب ددحتي ىذلا كولسلل الاثم (هسفنب هكولسل
 لاعف رود امهل ةافاكملاو ىظفللا ميعدتلا نم الك نأ رهظ دقو ٠ ىئارجالاو

 ىلا ىمارد لصف ىف ذيمالتلا مسق براجتلا ىدحا ىفف ٠ ملعتلا ةيلمع ىف
 ذيمالتلا تاباجا اومعدي نأ ىلوآلا ةعومجملا ىسردم نم بلط : نيتعومجم
 ةعومجملا امأ « «حيحص اذه « كقفاوأ انأ « قحم تنأ» : لثم تارابعب

 مهف لدعم نأ رهظف ٠ ذيمالتلا تاباجتسا ىلع سردملا قلعي ملف ةيئاثلا
 ةعومجملا ملعت لدعم نم ريثكب ئلعأ (اميعدت تقلت ىتلا) ىلوألا ةعومجملا
 « (اميعدت قلتت مل ىتلا) ةيناثلا
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 نوكت دقو « ملعتلا ةيلمع ىف مهم رود ةيجراخلا ةافاكملل نأ رهظ امك
 عضو وأ ىظفللا عيجشتلاك ةيونعم و! ؛ بعللا وأ ىولحلاك ةيدام ةافاكملا
 باستكا دودح. ىف ةأفاكملا نوكت نأ بجي نكلو ٠ فرشلا ةحول ىف ذيملتلا مسا

 فوسف الاو « ةراهملا هذهل ىعامتجالا لوبقلاب ىنفتكيو « ةراهملا لفطلا
 ٠ هؤادأ هيلع بجي لمع لك ىلع الباقم رظتنيو افاكي نأ ناسنالا ملعتي

 ةيدارااللا تاباجتسالاو ىئارجالا طارشالا بو

 ريغ ملعتلا نم «ىندأ» لكش هنأ ىلع ىديلقتلا طارشالا ىلا رظني
 « ىوضعلا نكاكلا ىف راثتست ةيوشحوو ةيدغ تاباجتسا نمضتي « ىدارالا
 ىئارجالا طارشالا ىلا رظني نيح ىلع ٠ روهظلا ىلع ةباجتسالا ربجت ثيح
 تالضعلا ىف تاباجتسا نمضتي « ىدارالا ملعتلا نم «ىقرأ» لكش هنأ ىلع

 لو ىدارا لكشب تاباجتسالا هذه نع ىوضعلا نئاكلا ربعيو « ةيلكيبلا
 ىزكرملا : نييبصعلا نيزاسهجلا نم الك نأ رهظ دقو ٠ روهظلا ىلع ربجت
 ٠ ىئارجا وأ ىديلقت طارشا هل ثدحي نأ نكمي ىدارااللاو

 ىدارااللا ىبصعلا زايجلاب ةلصتملا تاباجتسالل ىئارجالا طارشاللو

 نم لفطلا فوخ. ناف « ةيسفنلا تابارطضالا لاجم ىف ةمهم تانقيبطت
 بارطضاك ةئيعم ةيدارا ال ضارعأ ىلا ىدؤي دق ةسردملا ىلا باهذلا
 هذه ناف ةسردملا نع بيغتي نأب لغطلل حمس اذاو ٠ عادصلا وأ ةدعملا
 ناف مث نمو « اهئودح راركت دادزيو معدتت ةيدأ (رااللا تاباجتسالا

 ءاقبلا) ميعدت اهيلي (ةدعملا بارطبضأ انه ىهو) ردصت ىتلا ةباجتسالا
 ىتح- ضرمي نأ ىئارجالا طارشالا لالخ نم لفطلا ملعتيو « (لزنملا ىف
 ٠ ةجعزملا فقاوملا بنجتي

 ' (ةيتاموسوكيسلا) ةيمسجسفنلا ضارعألا ملعت ةيفيك «رلليم» فصو دقو
 ةسردملا ىلا هباهذ ةركسف دنع رعذلا هباتنا الفط نأ ضرتفنل : ىلي امك
 ثدحي ديدشلا فوخلا نا ٠ مهم ناحتمال هدادعتسا مدعل ارلخن « احابص
 عاقتماو « ةرم ءامغالاو نايثغلاك ةعونتملا ةيدارااللا ضارعالا نم اددع
 ةقلعتملا ضارعألاب صاش هجوب ةمهم مالا تناك اذاو 4 ىرخأ ةرم نوألا

 « «لزنملاب ىقبت نأ دبالو ضيرم تنأ» : هل لوقتسف ىرودلا زاهجلاب
 ةأفاكللا هذه معدت نأ دبالو « فوخلا نم ريبك ففختب لفطلا رعشيو
 « ءامغالاو نوللا عاقتما ثدحت ىتلأ ىرودلا زاهجلاب ةقلعتملا تاباجتسالا

 بيجتسي نأ ملعتي نأ دبال لفطلا ناف ؛ ةيفاك ةجردب تاربخلا ترركت اذأو
 ةلصتملا تاباجتسالا ىرخأ مأ لموت دق ىرخأ ةيحان نمو ٠ ضارعألا هذهب
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 .تامالعب صرصُحلا هجو ىلع متهت اهنكلو « ىكرحلاو ىرودلا زاهجلاب
 نم رخكلا طمنلا ملعتي دق لفطلا اذه لثمو « ةدعملاب لصتملا بارطضالا

 اهميعدتب ةنيه١ ةيئارجا ةباجتسا ملعت نكمي مث نمو ٠ (نايثخلا) ضارعألا
 ةيسفتلا ضارعألا مسيعدت كلذب رسفن نأ نكميو « اهتافاكم قيرط نع

 5 اهملعتو (ةيتاموسوكيسلا) ةيمسجلا

 تاباجتسالا طبض ىئارجالا طارشالل ةمهملا ةيلمعلا تاقيبطتلا نيب نمو

 ىلع بيردتلاو « (ىدارااللا ىبصعلا زاهجلا نع ةرداصلا) ةيدارااللا

 ىذلا ىضمحلا زارفالاو مدلا .طغض لثم « زايجلا اذه فئاظو ىف مكحتلا

 دونهلا تاعءاعدا نم سفنلا ماملع ققحت دقؤ ٠ ةدعملا ةحرق ببسي نأ نكمي

 ىتلا ىسودنهلا ركفلا تانيرمتل نوسرامملا) «اجويلا» بهذم عابتأ نم
 ءاطبأ لوح ( ىئاهن دقتعم وأ ىمسأ نئاك عم داعتالا قيقحت ىلا فديت

 « دلجلا ةرارح ةجرد رييغتو سفئتلاو بلقلا تابرغ تالدعم

 ظاواوعلاطهعاع ةيجولويبلا ةدقرملا ةيذغتلا

 لاخسا ةداعاب ؛ ام زاهج وأ ماظن طبضل ةقيرط» ىه ةدترملا ةيذفتلا
 ناسنالا ةيج.ولويبلا ةدترملا ةيذغتلا ملعتو ٠ «هيف قباسلا هكادأ جئاتن

 ةيذغت) ةمظتنم تامولعمب هديوزتب كلذو « هك ةيمدجلا تايامعلا طبضي نأ

 معدم ةياثمب تامولعملا هذه دعتو « همسج ىف نيدم ءزجب لمع نع (ةدترد

 ىطرش ٠

 ةزهجآلا  ةيجولويبلا ةدترملا ةيذغتلا ىلع بيردتلا ءانثأ  لجستو
 : ةيتآلا ةيجولويزيفلا ةلطشنألا نم رخآ وأ اعون ةيكيناكيملا وأ ةيبرهكلا

 ةقطنم وأ عباصالا ةرارح ةجررد « بلقلا تابريض لدعم « ةنيعم ةلضع رتوت

 3 ىبريكلا رايتلل دلجلا ليصوت 3 معلا طخض « حملا تاعمروم طاشن « ةنيعم

 درفلا ىلع ضرعتو للحتو ةزهجألا هذه ةلداسوب ةطقتلملا تاراشالا ربكت مث

 غنم تاليجستل درفلا ةدهاشم ءانثأو 0 ةيععس وأ ةيرصب ةروصب هئاذ

 قبست ىتلا هسيساحأ ةظحالم ىف ادبي همسج .طاشن نع ربعت ىتلا ةزهجألا

 دذه ريسغت ريسفت ىلع درسفلا عجشيو « هبحاصت وأ ىجولويزيفلا ريغتلا

 ةرارح ةجرد عفر موري صخش روصتي هقف « اهيف مكحتلاو تذايجستلا

 نأ ىف كولسلا ءاملع لمأيو ٠ نخإس نرف ىف اهعضي هنأ الثم هدي عباصأ

 هذه مادختسا ىلا ةحاح نود ةيمويلا ةايحلا فقاوم ىلع ميمعت ثدحي

 ٠ ةيفاك ةرتفل اهيلع بيردتلا دعب ةزهجألا

 درسفلا ناف .. لافملا ليبس ىلع مدلا طغض ق مكحتلا مكي ىتحو

 لس ؟117/ سس



 تامولعم هل ىطعي ىأ « ةرمتسم ةيرصب ةدترم ةيذغتب هدمي ازاهج دهاشي

م ىوتسم نع مدلا .طغض ضفخني امدنعو ٠ همد طغض نع
 اعوض ناف نيع

 امدنع هلعف وأ هيف ركف ىذلا ام للحي نأ درفلا لواحيو « ضموي انيعم
 ظفتحي ىتح لاعفنالا وأ ريكفتلا اذه رركي نأ هيلعو « دمد طغض ضفخنا

 ٠ اضفخنم همد طغضي

 اريثك لضفألا نم « ةحضاو ثوحبلا هذه لثل ةيبطلا تاقيبطتلاو

 نع مهسفنأب هيف مكحتلا اوملعتي نأ مدلا طغض ىعفترم صاخشألل ةبسنلاب
 اراثآ اهل نأ امك طقف ايثزج ةحجان دعت ىتلا ريقاقعلا ىلع اودمتعي نأ

 ٠ ةبوغرم ريغ ةيبئناج

 عاونأ جالع ىف حاجنب ةيجولويبلا ةدترملا ةيذغتلا قرط تمدختسا دقو

 ةرستبملا تاضابقنالا اهنمو) ةيكاعولا ةيبلقلا تابارطضالا نم ةديدع

 تتبث امك « مدلا طغضل ةبسنلاب جئاتنلا لضفأ تجرختساو ٠ (نيطبلل

 تالاح جالع ىفو ةهبجلا ىلا مدلا قفدت ىف مكحتلا ىف قرطلا هذه ةيلاعف

 ةيذغتلا نوسرامي نيذلا صاخشألا نأ ظحاليو . عمم ىفصخلا عادصلا

 ٠ اهل ةديدشلا ةسامحلاب نورعشي ةيجولويبلا ةدتركا

 ىف ىدارالا مكحتلا ىلع ثوحبلا نأ ىلا ةراشالا ردجت نكلو

 ىف لازتام (ىدارااللا) ىئاقلللا ىبصعلا زاهجلا ىلا ةعجارلا تاباجتسالا

 نوكي ال ام اريثكو « رذحلا نيعب نوثحابلا اهيلا رظنبو « ةركبملا اهلحارم
 تاصعقوتلا وأ ءاخرتسالا اتلاح نوكت دقف « جئاتنلا تققحت فيك اهضاو

 ٠ ةيباجيالا جئاتنلا نع نيتلوئسم ةبجوملا

 ىئارجالا طارشالل ىرخأ تاقيبطت .ز

 ةراداو ةيبرتلاو ةيرسآلا ةايحلا ىف ةريثك تامادختسا ىئارجالا طارشالل
 ميلعتلاو تاناوسيحلا بيردتو ىسفنلا داشرالاو ىسفنلا جالعلاو لامعألا

 : ىلي اميف هل نيمهم نيمادختسال ضرعنو ٠ جمربملا

 طووفسس علا كعمسألع جمربملا ميلعتلا

 دارملا داوملا هيف مدقت « ةعجارملل وأ سيردتلل ةقيرط جمربملا ميلعتلا

 مجارم قيرط نع اما « ةديج ةروصب ةططخمو ةعباتتم تاوطخ ىف اهملعت

 دعبو « ةنيعم ةلكشمل اوبيجتسب نأ دارفألا نم بلطيو ٠ ةيلآ تابساح وأ
 ةباجالا ققحتو ٠ اهئطخ وأ اهباوص ديدحتل اهنع مهتاباجأ نوعجاري كلذ
 ٠ ىروفلا ميعدتلا وأ ةدترملا ةيذغتلا

 م خا



 ظءعطفتممع ؟طغدمر ىكولسلا حجالملا

 ءافطاو ةلوبقملا تاباجتسالا ميعدت وه جالعلا اذه ىف ىماسألا ادبملا

 ميعدتلا مدع : نيتقيرطب انايحأ كلذ متيو 2« ةلوبقملا ريغ تاباجتسالا
 اهنكلو « ضارعألا بابسأ مهفتب ةيجالعلا ةقيرطلا هذه متهت الو « باقعلاو

 همومفتع اءديصتستت ققرعملا ملعتلا 5

 ىلا  ملعتلا نم ةدقعملا لاكشألل انتسارد ىف  انهابتنا هجون نأ بجي
 ظفتحيو همظنيو فقوملا ملعتملا كردي .فيك ىأ « ةيفرعملا تايلمعلا رود
 ٠ ديدج. عوضوم ناقتا ىلا فدهي دهج ىف تامولعملاب

 ىوتسملا ىلع ةصاخبو  ملعتلا نأ نويفرعملا سفنلا ءاملع ىريو
 ٠ ةيطرشلا طباورلا ءوض ىلع ضرم لكشب رسفي نأ نكمي ال  ىناسنالا
 ( هتركاذ ىف ©60عدنانا»# 3ةتانءنث6 ايفرعم ابيكرت نوكي ملعتملا نأ ض رتفيو

 ىف ثدحت ىتلا ثادحالا فلتخم نع اهمظنيو تامولعملا ظفحي ثيحب

 ذخلأي درفلا ناف هملعت ىدم ديدحتل درفلا ربتخي امدنعو « ملعتلا فقوم

 « بسانملا لعفلا ديدحتل هتركاذ ءوبغ ىلع هصحفيو (لاؤسلا) هبنملا اذه

 ( هتركاذ نم .هعجرتسا ىذلا فرعملا بيكرتلا نم لك ئلع هلعفي ام دمتعيو

 صوحفملا ةباجتسا فلتخت مث نمو « رابتخالا هيف ثدح. ىذلا قايسلا ىلعو

 تسيل اهنا ٠ ةقباسلا ثادحالل هتركاذو رابتخالا فقوم ةعيبط نم لكل اعبت

 تايلمعلا ىلع كلذ نم رثكأ دمتعت اهنكلو « هبنمل ةيساكعنا ةباجتسا ةطاسبب
 بيكارتلاو « راصبتسالا براجت : ىفرعملا ملعتلا ةلثمأ نمو ٠ ةنماكلا ةيفرعملا

 ٠ ةيفرعملا ةطيرخلاو ةيفرعملا
 راصبتسالا براجت ١-

 ملعتلا ةيلمعل ةطرفملا ةئزجتلا ىلع « 1هطلق# رلهوك جنئاجفلو» جتحا

 ةردق ديدحتا تممص ىتلا براجتلا نم ةلسلس زجنأو « طارشالا لالخ نم
 نأ نم مغرلا ىلعو ٠ ةدقعم تالكشم لح ىلع (ىزئابمشلا) ايلعلا ةدرقلا
 6 ماع ىف تيرجأ دق براجتلا هذه

 ناف (اماع نيتس نم رثكأ ذنم ىأ)

 درق ىلع اهارجأو ٠ ىفرعملا ملعتلل ازاتمم اليثمت دعت لازتام براجتلا هذه
 لكشم فقوم ف عضو امدنعو «( اهاكذأ وهو ناطلس هامسأ

 هنأ ودبيف «(«

 طقن دنع كلذو « راصبتسالا لالخ نم ةلكشملا ىف ةيلخادلا تاقالعلا كردأ

 ةلوانحملا قيرط نع ةلكشملا لحي مل هنأ ىأ ؛ ةلكشملا ىف لمعلا نم ةنيعم

 ىتلا تاقالعلا كارداب نكلو 0 أطخلاو
 ٠ لحلل ةيساسأ دعل
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 1 ليتل تعا كالا نش ©كددأ ! ار نتأ

 درقلا سيحب ماق 2( «راهوك» اع'ارجمأ ىتلا برواجتلا ةذه ىدحأ قو

 عضو امك « هدي لوانتم نع ةديعب صفقلا جراخ ةمكاف عضوو 2« صفق ىف
 درقلا ةلواحم دنعو ٠ هنم ةبيرق ةنيوط اصف هذع ةديحم د راض 5

 ذشخأف ؛« عيططتسي مل هناف صققلا نابضق لالخ نم ةهكافلا ىلع لر.صحنأ

 2, ةعرب فقوف ٠ عطتسي ملف ةيكافلا ىلع لوصحلا لواحو :ليولتلا اصعلا

 , ةليوطلا اصعلا ةطاسوب ةريصقلا اصعلا بسسس مك © لقعب هلك فقوملا ,سردو

 , اذكهو ٠ ةيكافلأ ىلع لصحو 2 نابضقلا لداخ ينعم امهدمو اعد يتدتو

 .نيب تاقالعلا ةساردو « اديج اهتسارد قيرط نع ةلكثملا لحي نأ عاطتسا

 ٠ (! 5 لكش رظنا) صفقلاو اصعلاو ةهكافلا

 ةرسوصحلا اءلاابس ل وا 6 حاحا ٌّق 3 نقلا مهو ىرشمأ ةدرجمل قو

 لوصضولا ا ا م ةذرعلا د ةرأ 2 ىيدانص 3 تدعضوو )2

 زول. يلا ىلادهل منك كيودل اقكو؟ اًثودنص مس ترق )2 مطت تل ملف 31

 قيدانصلا م 0 امس فكلو 0 هيأ ل هي مأف ع همس م مث عام ادا

 0 زوما ىلع لوصم ' رخأ اش 0: مايك 03 ل : فقوو 4 3

 ؟هنأوطا راعبتسالا موهند

 د تاطشمعملا ىبلع همس ,نذلا شرغملا ملعتلا ةيرظنل اعبت 55 ملعتلا 5

 ٠ ثتائالاملا ىأ ندأر ميلذنتلاو مهنلاو ةظحالملا ىأ راصيتسالا قير 2

 ٠ ةلكشملا قا فقوم 1 ةيمداسألا ,راماسشعملا ىث ئاسجفلا مهفلا قوه راغب لاو

 هيلع نيعتبا ام اف ا ةلكشلا مهف دق درفلا دع
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 ةيفرعملا بيكارتلا - ب
 )ع ركبم تقو ذنم ملعتلل ىفرعملا ريسفتلا ىلع « 1هآهت35 ناملوت» نهرب

 وهف ٠ ةدقعم تاهاتم اهروبع ىدل نارئفلا ىلع هبراجت ىلع ادامتعا كلذو
 لكشب اراسيو ائيمي فافتلالا ملعتي ال ةهاتملا ربع ىرجي ىذلا رأفلا نأ قرن

 ©هوعمناناع سقت ةيفرعم ةطيرخ هيدل نوكتي كلذ نم رثكأ  هنكلو « عياتتم

 هل ةبسنلاب فولأم رمم قلغأ اذاف مك نمو ٠ ةهاتملا داعبأل ةيلقع ةروص ىأ

 ىف ةلثمتملا ةيناكملا تاقالعلا ىلع ادأمتعأ رخآ اقيرط عبتي ناويحلا ناف

 ٠ ١ هيدل ةيفرعملا ةطيرخلا

 ططخملاو ةيفرعملا ةطيرخلا  ج
 صاخشالا روص ديلولا لفطلا ملعتي فيك ةيفرعملا ةطيرخلا رسفت

 ام نيب قرفي نأ ملعتي مث نمو « هلوح نم فقاوملاو تادامجلاو ءايشألاو
 لكل ةيلقع ةروص نوكي لفطلاف ٠ هنع بيرغ وه امو هل ةبسنلاب فولأم وه
 اذاف ٠ ءوضلاو ةبعللاو دهملاو مألاو بالك صاخشا نم هب سحيو هاري ام
 « ةفلآلاب سحيف ةيلقعلا هتروص روفلا ىلع عجرتسا نيدلاولا دحأ هيلع لخد
 ةروص هل نوكي مك هنأل ىكبي هناف الثم هلمح هنع ءابرغلا دحأ لواح اذا نكلو

 ٠ ١ هنع ابيرغ نوكي كلذلو « ةيلقع

 ةمئاق» وأ ةيلقعلا ةطررنلا نم عون 5ءطعسد2 ةطخلا وأ ططخملاو

 نم ةعومجم نم نوكتتو « ةيفرعملا بيكارتلا وأ «حمالملا وأ صئاصخلاب
 ثادحألل دزجم ليثمت وأ « ةركاذلا ىف ةنزتخملا تاهبنملا صئاصخ
 « اهبلط دنع درفلا اهعجرتسي « ةيعقاولا ةايحلا ىف تاقالعلاو تاعوضوملاو

 صخشلا ةدهاشم تمت له ةفرعمل « اهب ىكاردالا قسنلا (نراقي) ىهاضيو

 ةطيرخ هل نوكتسف لبق نم دهوش دق ناك اذاو ٠ ال مأ لبق نم ءىثلا وأ

 ٠ ططخم هل نوكي نلف دهاشي مل اذاو « اهعاجرتسا نكمي ةيلقع

 قرعملا ملعتلاو ىطرشلا ملعتلا نيب ةنراقم د

 ةيفرعملا ةعيبطلا ىلع نورخلا زكر نيح- ىلع « ىطرشلا طابترالا ىلا ملعتلا
 ( امهضعب نالمكي ىفرعملاو ىطرشلا ملعتلا نأ ةقيقحلاو ٠ ملعتلا ةيلمعل

 امهنم الك نكلو ٠ ملعتلا ةيلمعل الماك !ريسفت ىطعي نأ امهنم ىأل نكمي الو

 .ةيرظنلا اهتلمهأ ىتلا بئاوجلا ىهو « ملعتلا ةيلمع ىف ةنيعم بناوج رسفي

 ليسك ملعتلل ةيلآلا بئاوجلا ناف ٠ ةديدش ةبوعضب اهترسف وأ ىرخألا

 هس ؟هأ |



 نيقلُق حبصن نأك وأ ) اهتحئار مش وأ ةلضفملا ةمعطألا ةدهاشم دنع باعللا

م املعت دعت هئازجأ نيب ةددعتملا تاقالعلا مهفو بعص
 ٠ ايفرع

 ةلفحالملاب ملعتلا ب ٠
 ةظحالملاب ملعتلا فيرعت ١

 سفنلا ملاسع 0055ةئمد اعوسصتسيو ةظحالملاب ملعتلا ةيرظن عضو

 - اهنيب نم ةدع ءامسأ ةيرظنلا هذهلو ء ف. ظوهةسم ارودناب تربلأ ىكيرمألا

 ةاكاحملاب ملعتلاو «ةودقلا وأ 2هةعءانمع جذومنب مادتقالا قيرط نع ملعتلا

 ىلع دمتعي ملعتلا نم اريبك اعاطق ن؟ انه ىساسألا ضارتفالاو ٠ 1ةمناة(وه

 اريبك ابئاج نأو « هسنج دارفأ نم هريغ كولسل ىوضعلا نئاكلا ةظحالم

 نورخآلا دعيو ؛« سانلا نم هريغ ةظحالم درجمل مدي ناسنالا تاباحتسا نم

 ٠ 10408615 جذامن لاحلا هذه لثم ىف

 قيرط نع تاباجتسالا نم اريبك اددع سانلا بستكي نأ نكمملا نمو
 ةقيرطو ؛ درفلل ىوخللا لوصحملا كلذ ىف امب « ضعبل مهضعب ةظحالم
 بادآلاو 2« موي لك اهسرامي ىتلا ةيلآلا ةيمسحجلا هتطشنأو « همااك

 لاجرلا نم لكل ىطمنلا كولسلاو « ةعئاشلا دعاوقلاو ؛ ةيعامتجالا

 ةمهملا كولسلا لاكشأ نم ددع ريسفت نكميو ٠ تابمألاو ءابألاو « ءاسنلاو

 لكشب  تالاعفنالا نم ريشكو تاهاجتالاو ةيفاقثلا دعاوقلاو ةفللاك

 ةيرضظنلا هذه ةطاسوب نكمي امك « ةظحالملاب ملعتلا قيرط نع  لضفأ

 ةبرجت درفلا اهبرجي مل ةئيعم ءايشأ نم هل رربم ال ىذلا فوخلا ريمفت
 ردصملا وه ةلظحالملاب ملعتلا نأ ةيرظنلا هذه باحصأ ىري اذلو ٠ ةرشابم

 ٠ ةرصاعملا ةفاقثلا ىف ملعتلل سيئرلا

 لضفألا نم نوكي ابلاغو ؛ ملعتلا ةيلمع لزتخي ةظحالللاب ملعتلاو

 جذومنلا قيرط نع وأ ةظحالملاب تاباجتسالا ضعب ناسنالا ملعتي نأ

 قالطأ ملدت كلذ لاثم « عيرس لدعمبو ملعتملل نماآلا نم ردق قيفحت فدهب

 دعيف © تاحارجلا ءارجاو تارايسلا ةدايقو ةحابسلاو سدسملاب صاصرلا
 ٠ ةروطخ لقأو ةيلعاف رثكأ ملعتلا نم عاوذألا هذه لثم ىف ةظحالملاب ملعتلا

 "7 جذاسمنلا عاونأ ( ب

 صخشلا اهيكاحي ةئيعم جذامث قيرط نع نذا ةظحالملاب ملعتلا متي

 : ىلي امك سمخ اهمهأ ةفلتخم قرطب جذامنلا نوكتت نأ نكميو ٠ اهدلقيو

 بسلا ق9 سل



 ىحلا جذومنلا : الوا

 نئاك كولس (ريوصت) حسني ةيوضعلا تائئاكلا دحأ موقي نأ وهو

 ىتلا ةيعامتجالا فقاوملا ىف ةداع كلذ ثدحيو ٠ ةرشابم ةروصب رخآ ىوفع

 نيملعملاو ءابآلاك رارمتساب ملعتملا مهعم لماعتي نيذلا صاخشألا نمضتت

 ليدبلا ملعتلا : ايناث

 دودرو جذومنلا ةباجتسا ؟ةهدتتددك ليدبلا ملعتلا ىف ملعتملا ظحالي
 بيجتسي ال ةلحرملا هذه دنعو ٠ ةباجتسالا هذه جكاتنو ةيلاعفنالا هلاعفأ
 ملعتملا ةباجتسا ةراثتسا ىف ةليدبلا ةربخلا هذه مهستو .. جذومنلل ملعتملا

 وهو كل قيدصل كتظحالم كلذ لاثم ؛ اهيلع ريثأتلاو ةيلاتلا فقاوملا ىف
 هدي باصأ ىذلا قيرحلل كتيؤر ناف ىبرهك رايت هب رمي ايراع اكلس سملي
 تسلو « ثدح امل كمهفو كقلق ةراثال نايفاك هحمالم ىلع ىدابلا ملألاو
 ٠ ةيذؤم ءابرهكلا نأ فرعت ىك اهتاذ ةربخلاب رمت نأ ىلا اجاتحم

 ىزمرلا ملعتلا : اثلاث

 رثكأ 765581 ىظفللا جذومنلا ىلع ةردتصطهآنع ىزمرلا ملعتلا دمتعي

 تاراهملا باستكا قيرط نعو ٠ ىلعفلا كولسلا ةظحالم ىلع هدامتعا نم
 نع تامولعملا لقن ىف ةيمهأ قرطلا رثكأ ةداع تاملكلا حبصت ةيظفللا
 ملعتلا نم عونلا اذه زيميو ٠ اجذومن اهذاختا داري ىتلا تاباجتسالا

 ىدم لعجتو « تانئاكلا نم اهريغ نع ةيرشبلا تانئاكلا  زيمي ام رثكأ

 ةطشنالا هذه لثم نازتخا نم ناسنالا نكمتو « ادج اعستم ىرشبلا كولسلا

 ٠ دعب أميف اهمادختسال اهعاجرتسا نم هنكمت امك « ةيظفل ةروص ىف ةلثمملا

 ملعتل نيمزاللا دهجلاو تقولا لازتخا ىلا ىزمرلا جذومنلا مادختسا ىدؤيو
 ةبتكم ىلا ةيلكلا نم ارصتخم اقيرط كفاشتكا كلذ لاثم « ام كول

 كليمز ذاختاو « كل ليمزل  ايظفل - قيرطلا اذه كفصوو « ةعماجلا
 ٠ هل اجذومن اذه ككولس'

 ىمعألا كيلقتلا : اعبار

 وأ مهف نود هتاكاحمو جذومن ةباجتّسا خسن درجم عونلا أذه ىنعيو

 لافطألا راغص ديلقت كلذ لاثم « اهديلقتب ماق ىتلا ةباجتسالاب ىعو

 قطن وا « مهسفنأ لافطألا نم رخست ىناغأ لافطألا ءانغ وأ « مهئابال
 ٠ اهانعم اوكردي نأ نود اهوملعت ةئيذب ظافلأل لافطألا

 اا



 مالفالا ةدهاشم قيرط نع ملعتلا : اسماخ
 ةصاخبو مالعالا لئاسو قيرط نع عونلا اذه ىف جذومنلا ميدقت متي

 ليثمت اذه ثدحيو « تامولعملا رداصم نم مهم ردصم وهو « نويزفيلتلا

 ةيلاعفنالا تاباجتسالاو فقاوملا لقن نكمأ دقو ٠ جذومنلا كولسل روصلاب
 « ىرخآلا مالعالا لئثاسوو نويزفيلتلا قيرط نع ةديدجلا كولسلا طامناو
 ةروسمب اريثأت رثكأ حبصي نأب جذامنلا لقن لاكشأ نم لكشلا اذه رشبيو
 تداآ ىتلا ةيناودعلا تاباجتسالا نأ الثم براجتلا تفشك كتف ٠ ةديازتم

 -:دهاشي نم اهديلقت ىلا ليمو ل « ةرمتسم ةروصب اهفرتقم باقع ىلا
 ٠ اهضرعي ىذلا مليفلا

 جذومن ةظحالمب ملعتلا مني فيك .ج
 قيرط نع). ةظحالملاب ملعتلا ىف ةنمضتم تايلمع عبرا «ارودناب» ددح

 : ىلي امك ىهو 3 (جذومنلا

 ءاستنالا : الوأ

 نمضتي الو ظحالملا صخشلا ىلع رثؤي ال جذومن دوجو درحجم نا

 لهاجتي دقف « ام ةقيرطب صخفقلا اذه هل هبتني مل ام « ملعت ثودع.

 . جذومنلا كولسل ةيساسالا صئاصخلا لفغي وأ اماعت جذومنلا صخشلا

 نم لك صئاصخ اهنم ةريثك لماوعب جذومنلا ىلا هابتنالا ةيلمع رثاتتو
 « ريخآلا ىدل ةيعفادلا ىوتسمو ةسظحالملاب مئاسقلا صخشلاو جذومنلا

 هلبقتو جذومنلا ةءافك كارداو قى صخشلاو جذومنلا نيب ةلدابتملا ةيبذاجلاو

 ةلياتسلاو سشجلاو رمحلا ىف هباشتلا نع الضف « ةيعامتجالا هتوقو هتئاكمو

 ٠ امينيب ىداصتقالا ىعامتجالا ىوتسملاو

 ظاسفتحالا : ايناث

 ةركاذ ى جذومنلا تاباجتسا نازتخا 1غ ظافتحالا نمضتي

 (زومر لكش ىلع نيودتلا) زيمرتلا تايلمع قيرط نع كلذو « ملعتملا
 ظفتحي :صخشلا لعجي امب تامولعملا راركت مث ؛ ىظفللا نيودتلا ةصاخبو

 ٠ دعب اميف اهنم ديفتسيو اهب

 ءادآلا : اثلاث

 ىريو هل ةبسنلاب مكالم هنأ ىلع جذومنلا كولس صخشلا لبققي امدنع

 راركت ىلا ليمي صخشلا ناف ةيباجيأ جشاتن ىلا ىدؤي نأ لمتحملا نم هنأ

 ملعتلا لالخ ةبستكملا راكفألاو ةيلقعلا روصلا لمعت دقو ٠ جذومنلا كولس
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 اهمدقي ىتلا ةيجراخلا تاهبنملاب ةهيبش ةيلخاد تاهبنم اهفصوب ةظحالب .ب
 راكفألاو ةيلقعلا روصلا جاتن' ىلع نورداق رشبلا نأ رهظ دقف ٠ جذومنل

 ركذتلا لمعي نأ نكمملا نمف ؛ ةيعفاد تاهبنم ىه ثيح نم لمعت ىتلا
 تايلمعلا ديلوت نوعيطتسي رشبلا نأ كلذ لاثم ٠ كولسلل اعفاد هفصوب
 وأ ةيسنجلا ةراثالا ىلا ىدؤت وأ « ناسيثغلا ىلا ىدؤت دق ىتلا ةيركفلا
 ٠ نيرخآلا ىلع اهودهاش ىتلا ةطشنألا ءاعدتساب كلذو 2« بضغلا

 ةيعفادلا : اعبار
 مهم طرش اذهو « ةبستكملا ةباجتسالا ءادأل عفادلا رفاوت نم دبال

 دافتحالاو ةايتنالا : طورش رفاوتت دقف )2 ةلذسالملاب ملعتلا ثودحل

 الف « ببم وأ عفاد دوجو مدعل ارظن ملعتلا ةباجتسا ردصت الو « ءاداألاو

 ٠ اهل فك ثدحيو ةباجتسا رهظت

 جذوهنلا نيوكت ق ةرثؤلا لماوعلا .. د

 حضوت ' لمااوعلا نم ديدعب كب ءادستقالاو ام جذومد ةظحالم رذأستت

 ةاستنالا ةجرد : الوأ

 نمو ٠ هيلا هبتنيو جذومنلا كولس صخشلا دهاشي نأ ىرورضلا نم

 ىئزج ملعت ىلا“ةفيعضلا ةجردلا ىدؤت دقو « تاجررد هابتنالا نأ فورعملا
 .٠ ملعت مدع ىلا وأ

 برقلا : ايذاث

 براقألاو ءابالاك هنم بيرق جذومن رايتخا ىلا ةداع صخشلا ليمي

 ٠ ءابرغلاك هنع ديدب جذومن داختا ىلا هليم نم رثكأ « ءاقدصألاو

 جذومنلا ةناكم : اثلاث

 هلغشي ىذلا زكرملا ةناكملا نمضتتو « ةناكم تاذ جذامن صخشلا ىقتني

 « لاصتالا ىلع هتردقو « ةريثأت ةوقو « هب موقي ىذلا رودلاو « جذومنلا

 « ىذتحي اجذومن هذاختال اليم رثكأ هبالط همرتحي ىذلا ملعملا نأ رهلخف

 ةمءالم مدع ىلا ملعملا اذه لثم ريشي امدنعف مث نمو « ةنسح ةودق نوكيلو

 قانتعال ةحئاس ةصرفلا نوكت فوّسف نيخدتلاك ةيكولسلا طامنألا ضعب

 بارغألا ضعب ذختي دقو ٠ العف نيخدتلا نع بالطلا ضعب عالقاو « هراكفأ

 قيرط نع لب اقلطم هجول اهجو صخشلا مهلباقي نأ نود ىذتحت جذامن
 ٠ ةروهشم زكارم نولغشي اوناك اذا كلذ ثدحيو « مالعالا لئاسو

 ل همها



 ريثاتلا : اعبار

 عافتقالل ةجيدن اما ريغتلا اذه ثدحي دقو 0 ىرخأ ةعامج وأ صخش

 . اهمدقي ىذل' جذومنلاب عانتقالل وأ « اهتاذ ةلاسرلاب

 جذومنلا ةوق : اسماخ
 ٠ هتلزنم وأ جذومنلا زكرم ىل' عجري ىذلا ريغتلا ةيناكمأ ىه ةوقلا

 رداصم ىف مكحتلل ةطلسلاو ةوقلا مهيدل ءابآلآ نأل « ءابآلا ديلقت لافطألا
 . لفطلا ىدل ةعتملا وأ رورسلا

 ةظحالملاب ملعتلا ةيرظن تاقيبطت -ه

 ملعتلا : «١رودناب» ةيرلطظنل ةيقيبطتلاو ةيرظنلا تاناكمالا تددعت

 « لافطأآلا ةياعرل ةديدج قرط اهساسأ ىلع تروط دقف « جذومنلا ةظحالمب

 نأ ىلع « نآلا ةفورعم ىمفنلا حالعلا لاجم ىف اهتاقيبطت تحبصاو
 ٠ اهتيادب ىف تلازام ايجولوبورثنألاو ىعامتجالا سفنلا ملع ىف اهتاقيبطت

 ٠ ةيجالعلا اهتاقيبطتل ةيلاتلا ةرقفلا ف ضرعنو

 ةظحالملاب ملعتلا ةيرظنل اعبت ىمفنلا جالعلا

 ىف هتيرظن ىلع «!رودناب» اهمدقي ىتلا ةيجالعلا تاءارجالا دمتعت

 اددع مدقي وهو ٠ كولسلا ليدعت ىف اهايا امدختسم « ىعامتجالا ملعتلا
 ىدحال ضرعنو « ةيلمعم براجت ىلع دمتعت ىتلا ةينفلا قرطلا نم
 ىسباسألا هباتك َّق ضرعيف 4 ةودف وأ اجذومن مدختست ىتلا قرطلا هذه

 اهضيرعت دعبو ؛ بالكلا نم علهلاب ةباصم تئب ةلاحل (ب 1؟6 ص
 نوفشكي اهرمع ىق لافطأ نه جذامت اهيف مدقي ىتلا مالفألا نم ةلملسل

 ٠ ءارجالا

 باصم ىعماج باش ةلاح تركذ .ليدبلا ملعتلا مادختسا حيضوتلو

 نيرخآلا عم هلماعت دنع قلقلا نم ةاناعملاو « ءاوطنالاو ديدشلا لجخلاب
 بهذي ددرت دعبو ٠ ىعامتجالا روصقلاب روعش عم « تايتفلا عم ةصاخبو
 بهذ دق ناك هفراعم دحأ نأل كلذو « ةثوعملل ابلط ةعماجلا ةدايع ىلا
 هكولس رييعت ق هتبعر تأدب دقلو : ةريبك ةدئاف اهنم دافأو كانه ىلا

 ةيلاعفلا ةقيرط تمدختساو ٠ ىباجيآ جذومن ةظحالم قيرط نع  ايئزج

 يس مخ يا



 ام اصخش لعجت ىتلا تاعقوتلا ةعومجم ىهو « 5ا61120-5 ةيتاذلا

 ةدع كاتهو ٠حاجنلاب ىظحيم نيعم كولس هذختيس ىذلا راسملا ناب دقتعي
 ضيرلا ةيلاعف ريدتل قسقنلا جلاعملا اهعيتي.نا نكمي ةيشامأ نداتسم
 رداق هنأب داقتعالا ىلع ضيرملا عيجشت ىلا رداصملا هذه فدهتو « ةيتاذلا

 ٠ هددهتت ىتلا ةيعامتجالا فقاوملا ف حاجنلا ىلع

 فقاوملا فلتخم ىف فرصتي فيك ضيرملا ملعي ناب جلاعملا ادبيو
 مسجلا تاكرح قيرط نع هيلا تامولعملا هذه ليصوت نكميو « ةديدجلا

 جذومت وأ ىلعف جذومن دجول نأ قرطلا لضفأو . مالفألا وأ تاملكلا وأ

 جذومنلا نم بلطيو ٠ هصئاصخ فلتخم ىف ضيرملا هبشي مليف ىلع روصم
 « جذومنلا كولس ةاكاحم ىف ضيرملا ادييو « هل ةددحملا ةقيرطلاب كلسي نأ
 نم بلطي مث ٠ جذومنلا ىلع اهظحال ىتلا كولسلا طامنأ ىلع بردتيو
 « ةعفترم ةيعامتجا ةراهم مهل نيفلتخم صاخشأ ةثالث ظحالي نأ ضيرملا
 هبرجي نأو هسفنل هددحي نأ دوي كواسلا نم عون ىأ ضيرملا فرعي ىكل
 ٠ هضارعأ نم هصيلخت ىلا ىدؤي امم « العف

 بساحلا ةدعاسمب ملعتلا ١

 (©هسجدنع«ةووتكاعل ة.عدسنتنمو ((شلمر

 نم الدبف « ملعتلا لاجم اهنمو ةايحلا تالاجم ةفاك بساحلا لخد
 « اومهف ام ردقب ناحتمالاب مهل همييقتو مهتركاذمو ذيمالتلل سردملا حرش
 مولعلاك ميلعتلا تالاجم نم ريثك ىف سردملا لدم لحيل بساحلا لخد دقف
 ٠ ةسدنهلاو لامعألا ةراداو

 مليفو ةينويزفيلت ةشاش نم ةقيرطلا هذه ىف مدختسملا زاهجلا نوكتيو
 ةلآ ةحولو نذأ تاعامسو (مليفوركيم) ةرغسم ةيفارغوتوف اروص مضي
 لصتيو ٠ ةدح ىلع ذديملت لك ىلأ ةبسنلاب اذه « اينورتكلا ارشؤمو ةبتاك
 ةزهجالا ىلا هتاميلعتب لسري ىزكرم بساح اهيف مكحتي ةرئادب زاهجلا
 ىلع رهظت زاهجلا لمع دنعو ٠ ذيملت لكب ةصاخلا 1ءعمسصنتةل5 ةيفرطلا

 اهعمسيو هينيعب ذيملتلا اهطقتليف « الثم ةطيرخ وأ ةروص وأ ةلمج ةشاشلا
 بلطي ام ةلآلا ىلع بتكي نأب كلذو « اهل بيجتسي نأ هنم بلطيو « هينذأب
 ىلا ةباجتسالا هذه لسرتو ٠ ةمولعملل هباعيتسا ىلع للدي امم « هنم
 ٠ ةجرد ىطعتو ميقت ثيح. ىزكرملا بساحلا

 ةمولعم ىلا بساحلا لقتنا « ةحيحص ةقيرطب ذيملتلا باجتسا اذاو
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 بعوتسي مل هنأ هانعم اذهف « ةئطاخ ةقيرطب ذيملتلا باجتسإ اذاو «؛ ىرخآ

 .٠ هةححصيو طبضلاب اطخلا بساحلا صخشي ثكدنعو « هل ةمدقملا ةداملا

 نم هل مدق ام لكل ذيملتلا باعيتسا ىدم نع لماك ريرقتب .ظافتحاالا نعميو

 ريدقت كلذ ساسأ ىلع نكميو « موزللا دنع اهل هعاجرتساو « ةيملع ةدام
 ٠ اههجاوي ىتلا ةصاخلا تابوعصلا ديدحتو « ذيماتلل ىقيقحلا مدقتلا

 رثكأ سرد ىلا ةرشابم لقتني نأ اريبك امدقت زرحأ ىذلا بلاطلل نكميو
 . ىماردلا ررقملل همهف ىرثيل ةصاخ داوم ىلا هتسارد ىف غرفتي وأ « امدقت
 ةعجارم ىلا دوعي نأ نكميف هملعت ىف تابوعص هجاوي ىذلا بلاطلا امأ
 نع هيلا مدقي نيعم ىجالع جمانرب ىلا عجري وأ )2 الوأ اهملعت ىتلا داولا'

 ةدعاسمب ميلعتلا ماظن ناف امامت ىنعملا اذهبو ٠ اضضيأ بساحلا قيرط

 نكمي ىرخأ ةيحاذ نمو ٠ امامت ةيمدآلا سيردتلا ةيلمع لئامي بساحلا
 دجو اذاو « بساحلا قيرط نع ىمارد ررقم نم رثكأ سردي نأ بلاطلل
 نم لقأ ةينمز ةرتف ىف ةداملا نم ىهتني نأ عيطتسي هناف امدقت هسفن ىف

 ٠ لماك ىسارد ماعب ددحملا ةسردملاب هليمز

 ادودحم اروطت روطت دق بساحلا ةدعاسمب ميلعتلا نأ نم مغرلا ىلعو
 تنهرب دقو ٠ لبقتسملا ىف ةعساو تاقيبطت هل نوكيس هنأ ثوحبلا تنيب دقف

 ىلوألا لحارملا ىف ةءارقلا ميلعتل ةممصملاو بساحلا ةدعاسمب ملعتلا جمارب

 قيرط نع اوملعت نيذلا لافطالا نأ رهظ امك ٠ امامت ةحجان اهنأ ىلع
 دقو ٠ ةيديلقتلا قرطلاب اوملعت نيذلا مهئالمز ىلع اوقوفت دق بساحلا
 لاجم ىفو ىعماجلا ىوتسملا ىف اضيأ ريبك حاجنب بساحلاب ميلعتلا مدختسا
 ٠ ةعانصلا

 : ةيتآلا بابسألل لاعف بساحلا ةدعاممب ميلعتلا نأ سفنلا ءاملع قىربو

 لاحلا فو ىباجيا لكشب لعافتي ذيملتلا لعجي : ةلاعفلا ةكراشملا ١
 هتسراممو هتباجتساب لعافتلا اذه نع هفشكيو « ةمدقملا ةيملعلا ةداملا عم

 [.عوهتمم طزن لمامو «لسمعلا قيرط نع ملعت» وهو ؛ ةوطخ لك ىف ربتخيو

 نأو « اِطخلا ددحي نأ نكمملا نم : تامولعملل ةدترملا ةيذغتلا ' 

 عم « ملعتلا لهسي ميعدتلا نأ كلذ « هثطخ بابسأ ىلا سرادلا عجري

 ٠ ةمج كئاوف نم اهل امو جئاتنلل ةيروفلا ةفرعملا

 بولسألا اذه لعجي : درف لك بسانت ةقيرطب تاميلعتلا ىقلت - *
 الو 2 اهريغ سردي مث 2 وه هتعرسل اعبت اهمهفيو ةداملا سردي سرادلا

 ةيرشب لماوع اهيف لخدت تاناحتماو « ةنيعم ةيسارد تاونسب طبتري

 مس ؟ © سل



 ابلاغو « هعم ةبسانتملا ةعرسلاب سردي هئاف اًئيطب ناك نا امأ ٠ ةريثك
 ٠ ىجالع جمانرب ىلا لقتني ام

 ملعتلا : صخلم
 ١ ةربخلا ةجيتن ثدحي كولسلا ىف ايبسن تباث ريغت ملعتلا ٠

 هدحو جضنلا نكلو « هب عارسالاو ملعتلا طورش نم طرش جضنلا - ؟
 ٠ ةسسرامملاو ةيعفادلا رفاوت نم دبالف « ملعتلا ثودحل ىفكيال

 ٠ هنود ملعتلا ثدحي ال ىذلا ديحولا لماعلا وه عفقادلا - ؟
 2« لويملا : ةيتآلا روصلا ىف ىميداكألا ملسعتلا ق عفاودلا مدختستو

 : تاقحلاو تاوثلا؛ ملعتلا جئاتن ةفرعم « ةيسردملا تارابتخالا

 :  ةفلتخم ةيتاذو ةيعوضوم لماوع ملعتلا ةيلمع ىف رثؤت ٠
 ٠ هلطعي وأ هملعت لهسيف رخآ ررقم ىلا نيعم ررقم ملعت رثأ لقتني 5

 ٠ ةصاخ. تالاجمو ةنيعم طورش هل لاقتنالاو

 « هثودحأ طورش ددحو ىديلقتلا طارشالا ءىدابم «فولفاب» حضو "1

 صيخشتلاو ىسفنلا جالعلا نم لك ىف ةددحم تاقيبطت ىديلقتلا طارشاللو
 ' 2 ٠ ىنويزقيلتلا نالعالاو قرافلا

 ىف ريغت  «رنيكس» هعضو امك  ىئارجالا طارشالاب ملعتلا ٠
 تاباجتسالا ةعومجم فصو «ةيئارجالا» ىنعتو ٠ ةباجتسالا رودص لامتحا

 طارشالا ف براجتلا قايس صخلتيو .٠ ىوضعلا نئاكلا اهب موقي ىتلا
 ىف ةمهم تاقيبطت هلو ٠ميعدت  هبنم - ةباجتسا : ىلي اميف ىئارجالا
 جمربملا ماعتلاو كولسلا ليكشتو ىكولسلا جالعلاو تاناويحلا ضيورت
 ٠ ةيجولويبلا ةدترملا ةيذغتلاو

 تامولعملا ظفح : ةيفرعملا تايلمعلا ىلع ىفرعملا ملعتلا دمتعي 4
 ميفلاو ةظحالملا : راصبتسالا قيرط نع متيو « اهعاجرتساو اهميظنتو
 براحجت ىلع ملعتلا نم عونلا اذه نكتربو ٠ تاقالعلا كارداو ميظنتلاو

 ٠ تلطشجلا سفن ملاع «رلهوك

 قيرط نع ملعت  «ارودناب» هعضو ىذلا ةظحالملاب ملعتلا  ؟

 ناسنالا ةظحالمب متي ةاكاحملاب ملعت وه وأ « ةودق وا جذومنب ءادتقالا
 ٠ ىسفنلا جالعلا لاجم يف ةمهم تاقيبطت ةيرظنلا هذهلو ٠ هريغل

 ةكراشملا : اهنم ةديدع ايازمب بساحلا ةدعاسمب ملعتلا مستي -
 بسانتت ةقيرطب تاميلعتلا ىقلت ؛ « تامولعملل ةدترملا ةيذغتلا « ةلامفلا
 ٠ درف لك ىوتسمو
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 سداسلا لمصفلا عجارم

 . بتكلا ملاع : ةرهافلا ٠ ملعتلا (١ة9ال١) دومحم هيجرو ميهاربا

 ةبتكم : ةرهاقلا .٠ ىويرتلا سفنلا ملع (ا١ةالك) حلاص ىكز دمحأ -
 ١١ ٠ ط٠ 5” اج « ةيرصملا ةضهنل ذلأ

 راد : ةرهاقلا ٠ سفنلا ملع لوصأ (154*) حجار تزع دمحأ - ؟
 1 ٠ ١؟ط 0 ف راعملا

 : ةرهاقلا ٠ ”ملعتلا ةيجولوكيس (1997) رباج ديمحلا دبع رباج

 ٠ ةيبرعلا ةضهنلا راد
 2 باوطلا ديس : ةمجرت ٠ سفنلا ملع لخدم (1580) فوديفاد
 .٠ بطح وبأ داؤف : ميدقتو ةعجارم ٠ مازخ بيجن « رمع دومحم
 | ٠ ؟ ط « رشنلل ليهورجكام راد : ةرهاقلا

 : ىف ٠ نيبرطضملا صاخشالل ةيعوضوملا تاساردلا (1911) نيوز -
 مجرت ؛ جل * سفنلا ملع ىف ثحبلا جهانم : (ررحم) زوردنأ
 0 0 ٠ فراعملا راد : ةرهاقلا ٠ دارم فسوي : فارششاب

 « اج ٠ ةئراقم ةسارد : ملعتلا تايرظن (1545) ىنيسروك « ادزاغ - ٠
 : تيوكلا ٠ انه ةيطع : ةعجارم « جاجح ىلع : ةمجرت ؛ 1
 ٠ ةفرعملا ملاع

 دمحم : ةمجرت ٠ ملعتلا )١198١( ستفول : ويلوت « كنديم -
 ٠ قورشلا راد : ةرهاقلا ٠ ليعامسأ نيدلا دامع

 2« لوشالا لداع : ةمجرت ٠ سفنل! ملع ىف ةمدقم (1511) جيتيو -8
 : ةعجارم ٠ ضخشلا زيزعلا دبع ؛ ظفاح ليبن « رافثلا دبع دمحم
 0 رشنلل ليه وردكام راد : ةرهاقلا 0 رافغلا دبع مالسلا دبع

 10.. 4(لعمممد, قنلسمم» © .(1983) 1م م0سعانمد 40 م5010.
 زق ل. : 2187, 8اط عم

 11. 8من (1969) 5رتمءعواوو هغ طعطقتامب م00111636001 ]نول ممن 11
 12. 1111عوجنل قلع 807762 (1966) 1 معمرتعم هز !ءوصنسو 21. ال. : ةععر 0 3
 ةزمامونعد]1 جعانتااو' ه1 طع ميمرو] مراعج. عمهق. 5 مستعط» 0 13. 5391097 (1927 1عئامرجمق : ذم ا هع طع مطإن-

 011020 اناطتكل. 65٠
 14. طمتطتتو (1981) 8ورتعطم] هون. 1[. 1: ا

 15. 57ةيكمدب 12. 1. (1963) 182 8621 موون عطماموتكاك ةعمرس قهتكامأاع 8
 .:2ءجل. مطئاولءامطتم : طلممأظع0أ
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 عباسلالصفل ااصملا

 ةريفكاذلا

 دا همت

 ٠ ملعتلاو ةركاذلا نيب ةقالعلا - ١

 ٠ ةركاذلا سايق قرط

 ٠ ةركاذلل لحارم ثالث

 ٠ ةركاذلل ىثالث جذومن

 ٠ ةيسحلا ةركاذلا

 ٠ ىدملا ةريصق ةركاذلا

 ٠ ىدملا ةليوط ةركاذلا
 ٠ ةركاذلل ةثالثلا عاونألا نيب قورفلا

 ٠ نيتركاذ دوجو ىلع ةلدألا

 ٠ ناأيسسنلا ٠

 نايسنلا ىنحنم ( ؟)
 نايسنلاب ةلجعملا لماوعلا (ب)

 نايسنلا تايرظن (ج)
 ٠ ةركاذلا نيسحت ١

 ىلا محا احا دع

 رها جا امج دلع



 1 ليت تعا ٠ كالاتنش ©؟كددل لدنك



 دسيمهمت
 ةايح ىف ايلعلا ةيلقعلا تايلمعلا مهأ نم 4201 ة ركاذلا دعت

 ىعولاو كاردالا لثم ىرخآلا تايلمعلا نم ددع اهيلع دمتعيو « ناسنالا
 هلعفن ام لك نأ ةقيقحلاو ٠ ثدحتلاو تالكشملا لحو ريكفتلاو ملعتلاو
 نع ليج ىلا ليج نم لقتنت ةراضحلا نا لب « ةركاذلا ىلع دمتعي ابيرقت
 ٠ ةركاذلا قيرط

 اهل رخآلا هجولا هجاون امدنع ةيمويلأ انتايح ىف ةركاذلا ةيمهأ حضتتو
 0 امهم ادعوم ائئايسن ءارج نم ةمج لكاشل ضرعتن دقف « نايسنلا وهو

 فقاوم انهجاوت دقو « بسانملا تقولا ىف مهم باطخ ىلع درلا انئايسن وأ
 هب انطبرت تناك ةسردملا ىف ليمز مسا ركذت ىلع انتردق مدعك ةجرحم
 ٠ نمز ذنم هرن مل بيرق مسا وأ ةقيثو ةقالع

 « بلاطلل ةيمهأ رثكأ هناف « اعيمج سانلل ةمهم ةيلمع ركذتلا ناك اذاو
 ةيمك سايق ىلع دمتعت نآلا ىتحو مدقلا ذئم تاناحتمالا مظن لازت امف

 ٠ مهئايسن ةعرس نم بالطلا ضعب وكشيو ٠ تامولعم نم بلاطلا هركذتي ام
 ! هنم ءاهتنالا دعب ةقدب اهوركذتيو « ناحتمالا ءانثأ ةنيعم طاقن

 كانه ناف نايحألا ضعب ىف نايسنلا ةدش تغلب امهم هنأ ةقيقحلا نكلو
 زاهجلا لخاد ام ةقيرطب  ةركاذلا هنزتخت تامولعملا نم اددعتم امك

 اميرو ) مهتغل تادرفم نم فالآ ىناعم نودشارلا بعوتسي ذأ « ىبصعلا

 باسحلا دعاوقو « برضلا لودج. ظفح نع الضف « ( كلذك ىرخأ تاغل

 ءىدابمو « خيراتلاو مولعلاو ايفارغجلا ىف ةيساسالا قئاقحلا نم ريشكو
 ةدايقك ةيلمعلا رومألا ضعب ىلا ةفاضالاب « تالماعمو تادابع نم نيدلا

 « ىنوفيلتلا لاصتالاو « ةبساحلا ةلآلا ليغشتو « ةطيرخ ةءارقو « ةرايسلا

 نأ هلك اذه نم حضتيو ٠ ريثك كلذ ريغو ٠.٠١ ماعطلاو سبالملا ءارشو

 ٠ اهركذتن ىتلا ءايشآلا مك ىف نكلو « هاسنن ام رادقم ىف لثمتت ال ةزجعملا

 ملعتلاو ةركاذلا نيب ةقالعلا ١

 مل اذاف ؛ ةركاذ نمضتي ملعت لكف « ملعتلاو ةركاذلا نيب ةقيثو ةلصلا

 ل 5#



 ركديؤ | ءىد ا ىأ منقل ميجا ل نك ةقيلادلا ديريدج نم ائيش ركذتن
 بتاريقت تدحي ملعتلا نا .ودقتعلب سفنلا ءامنع مظعم نأ «دروفليج»

 ىلع ىقدشست وأ اهب حملا ظفنحي تاريغتلا هده نأو « حملا ىف ةيئانب ةيبيكرت
 فق اهسقن نع ب ريقتلا هده فشكت مث . نمزلا نم ءهددحم ةرتفل لقألا

 كلن رع ةريعم ةقيرطب كلسي نأ ىلا درفت ناسنالاب ىدؤت نأب ء دعب
 هرجوم هرابع ق ةركاذلا ةصف ىع هدهو ملعنل' لبق اهكلسي ناك ىتلا
 ٠ ثيدح روظنمبو

 اهفصوب ةفرعملا ىلع .صوزكري نيدلا) نويفرعملا سفنلا ءاملع ىريو
 اهب بستكن ىتلا ةليسولا وه ملعتلا ناك اذا هنأ (ةيناسنالا ةربخلا> اتفع
 ةركاذلا ناف « اهمدختسنو اهكلتمن ىتلا ةفرعملل ةددعتملا لاكشألا لك
 ىتلاو « تامولعملا هذه هيف نزتخن 50:888 عدوتسمو رقتسم اهنا « نزخم

 دنع ةعرسب اهعاجرتسا نكمي ىتح ةعونتم نكامأ ىلع عزوتو ةقدب فئنصت
 نم لك ىف تامولعملازيهجت تاوطخ. ىف  لواحي ناسنالا نا ٠ اهيلا ةجاحلا
 ةداعتسالل ةلباق لاكشأ ىف اهفنميو تامولعملا بتري نأ  ملعتلاو ركذتلا

 انم برستتف « امئاد انفيلح نوكي ال حاجنلا نكلو « اهعاجرتسا نكمي
 ناكم ىف ام ةمولعم نزتخن دق ىرخأ نايحأ ىفو « انايحأ تامولعملا ضعب

 اباتك عضي نمك كلذ لاثم « اهعاجرتسا عيطتسن ال ىلاتلابو « اهبساني ال '
 نيلاحلا الك فو ٠ هل ةجاحلا دنع هيلا لوصولا عيطتسي الف « هريرس تحت
 تقولا قحلي دقو « امكاد نايسنلا اذه نوكي دقو « انيسن اننا : لوقن
 ٠ طقف نهارلا

 اهنازتخا ةقيرط ىلع - هنم ريبك بناج ىف - تامولعملا ركذت فقوتيو
 ةقيرط انعابتا ىدم ىلع اهركذت دمتعي ؛« ىرخأ تاملكب وأ « حيحصلا
 نزخت فوسف مايق ريخ ةمهملا هذهب انمق اذاو ٠ لوألا ماقملا ىف ديجلا ملعتلا
 دنع ةعرسو ةلوهسب اهعاجررتسا نكمي ةحيحص ةقيرطب ةركاذلا ىف تامولعملا
 ٠ اهيلا ةجاحلا

 ةركاذلا سايق قرط - '

 راثآلا نم انيعم اعون كرتي ملعتل! نأ ىلع ركذتلا ةيرظن دمتعت
 ءانثأ ةطشن راثآلا هذهب ظافتحالا نكميو « ىبصعلا زاهجلاف 65
 مدع لاح ىف هيوشتلا وأ لالحمضالا ىلا ليمت اهنأ نيح ىلع « مادختسالا

 نايسنلاو ركذتلا سايق ةيلمع تهج'و دقلو ٠ ةسرامملا صقن وأ مادختسالا
 ملاع اهب عيطتسي نآلا ىتح ةليسو ةيا كانه سيلف . باعصلا نم اريثك
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 ثدحت ىتلا تاريغتلا ىلا فرعتي ىحل ىبصعلا راهجلا صحفي نا سفند

 ملاعل نكميو ٠ تاريفتلا هذه ةءافك رمتست فيكو ٠ ملعتلل ةجينن هيد

 تامولعملا رادقم ديدحتل تارابتخا ممصي نأ طقف لاجملا اده ى سفنلا

 ٠ صوحفملا ىدل اهنايسن مت ىتلا تامولعملا رادقمو ؛ اهركذن مت ىنل
 « فرعتلا ؛ ءاعدتسالا : ىه ةركاذلا سايقل هيساسأ قرط ثالث كانهو

 . ملعتلا ةداع'

 ءاعدتسالا أ

 ثدحيو « ةركاذلا نم تامولعملا عاجرتسا 1ععهلل ءاعدتسالا

 نأ صخشلل قبس ىتلا ةمولعملا ىأ ىلصألا هبنملا دوجيو نود ءاعدتسالا

 اصخش لأست نأك) ةديعب تايركذل ءاعدتسالا متي دقو « اهربخ وأ اهملعت
 نم بلطي نأك) ةبيرقلا ةركاذلل وأ (ةيئادتبالا ةسردملا ىف هتايركذ نع

 ىتلا فورحلا وأ ماقرأآلا نم ةليملس عيمستب موقي نأ لمعملا ف صوحفملا
 فقوم ءاعدتسالا اهيف مدختسي ىتلا فقاوملا مهأ نمو ٠ (ةرم لوأل اهعمس
 ٠ هملعت نأ هل قبس ام عجرتسي نأ ىف بلاطلا دهتجي ثيح « ناحتمالا

 نأ ىأ « ةءافكب هزاجنا مت دق ملعتلا نأ هانعم ءاعدتسالا ىف حاجنلاو

 ىف هيف تنزخ ىذلا ناكملا نم ةحيحص ةمولعملاب ىتأي نأ عاطتسا بلاظلا
 لكش ةداع ةيعماجلاو ةيسردملا تاناحتمالا ىف ءاعدتسالا ذخايو ٠ ةركاذلا
 : لثم ةلئسأل ذاتسالا لأسي ناك « لاقملا

 ؟ ةيكولسلا ةسردملا صئاصخ مهأام ١

 ؟ ىبصعلا زاهجلل ةيساسآلا ماسقاألا اه - *

 ؟ «فولفاب» ىدل طارشالا نيناوق ىهام ب *

 58:66 رحلا ءاعدتسالا ساسأ ىلع ةلئسألا هذه نع ةباجالا نوكتو

 قو . اهبيترتب مامتهالا مدع عم تامولعملا عاجرتسا بلطتي ىذلا :عءوأل

 موقي ثيحب 56:181 :60ة]1!ىلسلستلا ءاعدتسالا نم رخآآ عون كانه كلذ لباقم

 ةيلاتتم (اهعيمست) اهؤاعدتسا هنم بلطي ام ةدام ظفحب صوحفملا

 ةيلاتلا تايبآلا كلذ لاثم ٠ اهب (اهظفح) اهملعت ىذلا هتاذ بيترتلاب

 رشع اهرركت نا كنم بولطملا « (نارطم ليلخل ءاسملا ةديصق نم ىهو)

 ىف تيب لكو « كل اهعيمستب ليمر موقي مث ؛ ةطسوتم ةعرسب تارم

 ةجرد ىلع لصحي حيحصلا هبيترت ىفو الماك هعيمستب موقت ةديصقلا

 0 ةدسحاو

 - ذه



 ةربع نم هبامو بورغللاي
 عدوم راهنلاو كتركذ دقلو

 ىرظاون هاجت ودبت ىرطاوخو
 اعشعشم ليسي ىنفج نم عمدلاو
 ةراضن ليسي قفش ىف سمشلاو
 اردحت نيتمامغ لالخ ترم
 دق نوكلل ةعمد رخآ نأكف

 الفئاز ىموي تسنآ ىننأكو

 ىئارسملل ةريعو ماهتسملل

 ءاسسجرو ةباهم نيب بلقلاو

 ىئارتملا ةيراحمللا عاعشلا انس

 7 در و يرد لع رسوتفلا رح
 ءارمحلا ةعمدلا“ ترطقتو

 ىئاثرل ىعمدأ رخألب تجزم
 ىئاس سم فيك ةآرملا ىف تيأرف

 موزععم 355018168 ةطبارتم اجاوزأ ىلسلستلا ءاعدتسالا ةدام نوكت دقو

 : ىلي امك

 قبط ١

 نيكس ؟

 لزنم
 رسحل اس 5

 ليسا 0

 لكأي

 عطقي

 نكسي

 موعي
 ماني

 ةناوطسأ وه طيسب زاهج قيرط نع تاملكلا نم جاوزألا هذه مدقتو
 كرحتي روحم ىلع ةبكرم ةناوطسأ نم نوكتي ؛ 36م0 مده ةركاذلا

 (ةذفان وأ) ةصاخ. ةحتف زاهجللو « ةبرجتلا طورشل اعبت ةفلتخم تاعرسب
 ةعرس ديدحت نكميو ٠ دحاو تقو ىف تاملكلا نم دحاو جوز ضرع حيتت

 اددع .ةجودزملا تاملكلا هذه ضرع دعبو ٠ افلس تاملكلا جاوزأ ميدقت
 قطنلا ءهنم بلطيو ىسوألا ةملكلا صوحفملل مدقت « تارملا نم اددحم

 ىلع رابتخالا اذه ىف ةحيحص ةباجتما لك لصحنو ٠ اهل ةلباقملا ةملكلاب
 ٠ ةدحاو ةهرد

 : لام اهنيب ةقالع ال تاملك ةطبارتملا جاوزألا نوكت دقو

 دروس ١

 باتك  ؟

 ةدضنم "' 

 ملق - ؛
 ةعاس 6

 ل اك



 : لثم اماقرأ ةطبارتملا جاوزألا نوكت نأ نكميو

 ١-لزه 0
 مره وهلال

 ند اما
 م١ "8و9 .

 4 ؟الؤ ك6

 فرصتلا د ب

 ىلا سلجي ناك ىذلا كليمزل لوألا مسالا ىعدتست نأ عيطتست ال دق
 مدسقت امدنع ةلهس نوكت ةمهملا نكلو « ةيئادتبالا ىلوآلا ةنسلا ىف كراوج
 « ليمزلا اذه مسا ديدحت كنم بلطيو (اهنم دحاو وه) ءامسأ ةعبخب كل
 امدنع ةيمويلا ةايحلا ىف هلاثمو ٠ 26ءمههئ008 فرعتلا الا كلذ امو

 ددحت نأ كنكميف « سانلا نم ريمك مدع اهلقتسي تالصاوملل ةليسو بكرت
 نم لهسأ فرعتلا نأ ظحال ٠ ةساردلا ىف كليمز مهئم ناك نم  الثم

 ٠ ءامسآلا ىلا فرعتلا نم لهسأ هوجولا ىلا فرعتلا ناو « عاجرتسالا
 رابتخالا ةقيرط مدختست ىتلا ةيعماجلا تارابتخالا ىف فرعتلا مدختسيو
 رايتخاب نييتألا نيلاؤسلا نع بيجت نأك ؛ 36داةفماه - هطماوو ددعتم نم
 : امهنم لكل ةدحاو ةباجا

 : وه ةركاذلا تاساردل ىعرشلا بألا

 تنوف-١

 رثخش -؟

 سواهجنبأ .
 نوسطأو 0

 سميج 60

 هاجتالا سسؤم وه نوسطاو نوج- - ب
 ىناسنالا - ١
 ىئاسسنبلا " 

 قرعملا-؟

 ىكولسلا - 4
 , ىفيظولا  ه

 ةنزتخملا تامولعملاو ةاطعملا ثامولعملا نيب ةنراقملاب ةداع سانلا موقيو

 لل ؟ال



 نأ ديالو ا. مأ ةيناخلا عم قفتت ىلوألا ثئاك اذا اوددحيل ةركاذلا

 قيرط نع) نيمختلا رثأ نم تارابتخالا هذه حيحصت نابسحلا قف عضوي

 ةحيدصلا تاباجالا نم اريبك اددع صوحفملا راتخي دقف « (ةنيعم تالداعم

 « «لتاك» هعضو ىذلا رابتخالا « فرعتلا تارابتخا رهشأ نمو
 لاكشا ةرشع ىلع امهنم ئلوألا لمتشت + نيتفيحص رابتخالا اذه نمضتيو
 ٠ نيثالث ةدمل صوحفملا ىلع ضرمعت + ١(  ؛ لكش رظنأ) ةللظم ةيسدنه
 : اللظم ايسدنه الكش نيرشع ىلع ىوتحتف ةيناثلا ةفبحصلا امأ ٠ ةيناث
 لاكشا ةرشع ىلا ةفاضالاب ىلوألا ةفيحصلا ىف ةنمضتملا ةرشعلا لاكشألا
 فرعتلل ىصقأ ادح ةدحاو ةقيقدب حمسيو ٠ ىئاوشع لكشب تلخدأ ةديدج

 صوحفملا نم بلطيو « ىلوألا ةفيحصلا ىف تمدق ىتلا ةرشعلا لاكشألا ىلا
 ىف  تارابتخا ةيراطب نيب نم  رابتخالا اذه مدختسا دقو ٠ اهديدحت
 ةفغيظو ىف «نداناد « نودلازوك» امه نيراقع ريثأت نايبل ةيرصم ةسارد

 ٠ خملا نييارش بلصت ىفرم ىدل ركذتلا

 ««لناك» عضو نم (ىلوألا ةحفصلا) لاكشآلا فرعت رابتخا : ١( - 7+) لكش

 ءاعدتسالا نع فرعتلا ةلوهس بابسأ

 ١( .٠ -ظ1) لودج نم كلذ بابسأ جتنتسن نأ انئكميو ؛ ءاعدتسالا ىلا ةئراقملاب فرعتلا تارابتخا ىف ةعفترم تاجرد ىلع ابلاغ سانلا لصحي

 ا



 فرعتلاو ءاعدتسالا نيب ةنراقملا ١( -17) لودج

 7 جت ا و ءاعدتسالا ةنراقملا هجبو
 د دوجوم ريع 22022 هدوجوم ريغ || (ركذتلا ةدام) هبئملا

 يقر 5772 | ١ تامولعم ىلا ةجاحلا
 ىلع فرعتلا. || 4+ ةركاذلا ىف ثحب بولطملا طاشنلا

 طقف تامولعملا | طيسب فرعت رابتخا
 دوجوم . دوجووم ريغ نيمختلا رثأ
 ددعتم نم رايتخالا لاسافقملا سايقلا ةقيرط

 ملعتلا ةداغا -ج

 هتقرغتسا ىذلا نمزلا ديدحت عم « اهظفحت نأ كنم بولطملاو « ( ىرتحبلل

 ٠ اطخ نود ةدحاو ةرم اهعيمست : رايعم  ساسأ ىلع امان اظفح اهظفحل

 ادباو هنم دودمملا داعأو ادج رجحهلا ىف جل دق بيبح ىل

 موي لك ىف كيري نوف وذ
 افاعسسا معنيو اعنم ىباتي

 .نابضغ تب دقو ايضار ىدتغا
 لاح لك ىلسع ىدفأ ىمقتبو
 لصولا ىف عمطأف ايلاخ ىبرم
 وح ناس ىلا هوه اسجنكو

 ادجتسم هئاافج نم اقلخ

 أذص دعبيو هاصو ونديو
 اد مع حبصأو ىلوم ىسمأو

 ادرف ملبمسلاب تضرعو

 ادروو ارالغ#الج تلبقف

 « اهل كركذت ىدم ربتخاو « رهش ةدمل رعشلا نم تايبآألا هذه كرتا مث

 ٠ اهظفح ةداغا ىف عرشا كلذ دعبو « اهمظعم تيسن كنأ ابلاغ دجت فوسو
 رايغملا ساسا ىلع امات اظفح اهظفحت ئتح هتقرغتسا ىذلا تقولا بسحاو
 ٠ هتاذ قباسلا

 ملعتلا ةداعا ىف قرغتسملا نمزلا نراقن نأ  ذكدنع  نكمملا نمو
 ركذتلا سايق نكميو ٠ ىلصألا ملعتلا ىف قرغتسملا نمزلاب 1 تر
 ةقيرطلا هذه ركتبا دقو) 58:38 ريفوتلا ةجرد قيرط نع كلذ دعب
 : نأ ىأ « ملعتلا ةداعا ىف اهتققح ىتلا ( سواهجنبا

 - ريفوتلا ةجرد
 ملعتلا ةداعإ  ىلصألا ملعتلا
 0 نىلصألا ملعتلا 0

1٠١ * 

 تجب ين



 ةرملا ىف ةقباسلا رعشلا تايبأ ظفحل ةقيقد نيثالث تقرغتسا كنأ ضرفاو
 ةيناثلا ةرملا ىف اهظفحل ةقيفد نيرشع تقرفتساو « (ىلصألا ملعتلا) ىلوألا
 : ىلي امك هترفو ام رادقم نوكيف (ملعتل؛ ةداعا)

 8. الو 3

 .٠٠ ره تليشلسس - ريفوتلا ةجرد
 ١6

3 9 

 مةرفرقللا 2

 اهنأ اهتقد مغرب اهعويش مدع ىف بسلاو « اليلق الا مدختست ال ىهف كلذ
 «٠ ريصق ريغ انمز كلهتسيو قهرم جهنم

 ةركاذلل لحارم ثالث * 

1 

 ةمداقلا ةرضاحملا هروضح. مدع نعم رذتعي هنأ هبالطل ةذتامألا دحأ ركذ
 ؛ ريتسجاملل ةلاسر ةشقانمب  ةريضاحملا تقو ىف  الوغشم نوكيس هنأل ارظن
 نع كلأسو « ءاسملا ىف كل اليمز تلباقو ٠ حابصلا ىف كلذ ثدح دقو
 ةرضاحملا نع رذتعا هنكلو « اهرضح هنأ هتربخأف ذاتسألا اذه ةرضاحم
 ميسقت نكمي . كلذك هريغو - لاشملا اذه ىفو ٠ نيعم ببسل ةيلاتلا
 نيزختلاو زيمرتلا : ىه ثالث لحارم ىلا  ايمكحت  ةركاذلا
 تابساحلا ىف مدختست لحارملا هذه نأ سفنلا ءاملع دقتعيو ٠ عاجرتسالاو
 ٠ ناركفلاو ناسنالا ىدلو تابتكملاو ةيلآلا

 ىلا ليوحتلا وأ ©0086 زمرلا عضو وأ 98 زيمرتلا ةلحرم -أ
 ليمعلا نع تامولعملا ضعب الثم كنب ىف ىلآلا بساحلا ىلع لماعلا اهب نودي ىتلا ةقيرطلا كلذ لئاميو ٠ ةئيعم زومر ىلا ةلاسر ليوحت وأ ةرفش
 مث ؛ (اذكهو ... بحسلا « عاديالا ؛ ديصرلا « ناونعلا « مسالا : لثم)
 ىذلا زمرلا و؛ ةرفشلا نم عون ىلا ةروصلا وأ توصلاك ةيسحلا تامولعملا ليوحت زيمرتلا نمضتيو ٠ *ةبقثم ةقاطب ىلع بوقثلا نم ةلسلسب اهل زمري
 اهليجست ىنعي ال انيلا ةدراولا تامولعملا ليجمت نأ كلذ ٠ ةركاذلا هلبقت
 اليمجت زيمرتلا نمضتي ام اريثكف « (ةيفارغوتوفلا ةروصلاك) ىع امك

 . تائاوطسالاو ةطنغمملا ةطرشألا اهب لدبتساو« ادج اليلق الا نآلا ةمدختسم ريغ تاقاطبلا هذه تحبصأ (*)
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 ءىش ىأ وأ ةروص وأ ةقاطب لكش ىلع ةقباسلا انتاربخب اهل اطبر وأ ةداملل
 ةيلمع زيمرتلاو ٠ دعب اميف تامولعملا دجن نأ نكمي ىتح كلذو « رخآ
 ةرفشلا عضو ناف « (ةيلاتلا ةلحرملا وهو) نيزختلل تامولعملا دادعال ةمزال

 امدنع الئمف « اهلثمتي نأ نيزختلا زاهجل نكمي ىتح. ةداملا ليكشتب حمسي
 « ةحفصلا ىلع ءادوس ةجرعتم اطوطخ. ىرت عقاولا ىف تنأف ارقت

 راكفأ وأ تاملك وأ ميمصت وأ ةروص لكش ىف تامولعملا هذهل أزمر عضت

 .٠ اهل ىنعم ال

 اهزيمرت مت ىتلا تامولعملا ظفح ىهو 5140:3868 نيزختلا ةلحرم - ب

 تارتف ةركاذلا ىف تامولعملا نزخت نأ نكميو ٠ اهنيزخت ىأ ةركاذلا ىف
 ٠ ,رمعلا لاوطو ناوث عضب نيب حوارتت « ةفلتخم ةينمز

 نم تامولعملا بحس ةلحرم ىهو 263673] عاجرتسالا ةلحرم م ج
 ٠ اهيلا ةجاحلا دنع نّرخملا

 . ٠ ةركاذلا لحارم (؟-1) لكش نيبيو

 | عجتس# | | نيزتس | [ زيا ]
 ةمولعملا درتسأ 2 ةمولعملاب ظفتحا ةمولعملا عض
 ةركاذلا نم ةركاذلا ىف '  ةركاذلا ىف

 " ةركاذلل ثالثلا لحارملا : دو

 ء( ص رظنا) ىرثس امك ثالثلا لحارملا هذه

 ةركاذلل ىثالث جذومن - 5

 اهنم ىقتننو « ةركاذلا جذامن نم ليلق ريغ اددع سفنلا ءاملع عضو
 مانطعمد © 5دنثثم  «نيرفيش « نوسنكتأ» نم لك هعضو ىذلا جذومنلا

 اذه (7 - /) لكش نيبيو ٠ ءاملعلا نم ريبك ددع نم لوبقم جذومن وهو
 اهيده ىلع ريست ىتلا ةيلمعلل اعيرس اصخلم جذومنلا ىطعيو 4 جذومنلا

 ٠ ةركاذلا نم عاونأ ةثالث

 لجستف « هلخادو هجراخ نم هيتأت.ىتش تاهبنل ناسنالا ضرعتي

 ةركاذلا ف ةرصتخم ةروصب تاهبنملا نم اهريغو روصلاو ءاوضاألاو تاوصألا

 « ةيسحلا ةركاذلا ىف ظفحت ىتلا ةروصلا هبشتو 5ءمقد» معصم ةيسحلا

 لقأ ىف ةداملا هذه ىفذختو ٠ اهيلا رظنلا دعب كتليخم ىف لظت ىتلا ةروصلا

 بن ؟ا/ 1.



 زاهج وه ةركاذلل رخآ زاهج ىلا !روف اهلقن مت اذا الا مهللا « ةيناث نم

 تامولعملا لاسرا داعي ىكلو *ةطمرخ 1ص ةةعمصم» ىدملا ةريصق ةركاذلا

 صخشلا ىلع نيعتيف ىدملا ةريصق ةركاذلا ىلا ةيسحلا ةركاذلا نم ةيسحلا

 لك سيل هنأ ظحالت نأ بجي نكلو ٠ اريصق اتقو تامولعملا ىلا هبتني نأ

 تاذ ةركاذلا ىلا ةيسحلا ةركاذلا نم لوحت وأ لقنت ةداملا وأ تاموثعملا

 « ةييلاتلا ةلحرملا ىلا لوحتي الو اعيرس دقفي اهضعب ناف « ريصقلا ىدملا
 ٠ (5 1 لكش رظنا) لاحلا ىف ىسني مث نمو

 نى وييسم ع صصص ماب نسيت يسمو م نا

 سهذلا يف طفحنو رركتت

 ةبسحلا ةركادلا ةيكاذلا
 ١ ١ ىدملا ةريصق'

 هسيئملا مئادلا نزحملا ىلا لفتنت

 لكتنت ال

 ىمنت مث نمو ةيلات ةلحرم ىلا

 ةركاذلل «نيرفيش ٠ نوسنكتأ» جذومن ؛ (؟ )7  لكش

 ةريصق ةركاذلا نأ جذومنلا اذه اعضاو («نيرفيش ؛ نوسنكتأ» ىريو

 ىأ ىف درفلا اهيعي ىتلا تاربخلاو تامولعملاو راكفألا لك نزتخت ىدملا
 ةركاذلا نزخم موقيو ٠ ىعولا زكرم اهنأ ىلع روصت مث نمو « ددحم تقو
 ىلاوح) ةتقؤم ةفصب تامولعملا نم ةدودحم ةيمك ىلع ظافحلاب ىدبلا ةريصق

 ةريصق ةركاذلا ىف لوطأ ةدمل تامولعملاب ظافتحالا نكميو ٠ (ةيناث
 ةدل نيزختلا ةفيظو نع الضفو ٠ عيمستلا وأ 7265685581 راركتلاب ىدملا

 لخدت ىهف « ايذيفثت ازكرم اهفصوب لمعت ىدملا ةريصق ةركاذلا ناف ةددحم
 ىدملا ةليوط ةركاذلا وه رخآآ زاهج نم اهتدام جرخت وأ تامولعملا
 ةداملا نم ايناج نأ ظحال ٠ تايركذلل مئادلا نزخملا وأ مد هت 28630:

 « ئدملا ةليوط ةركاذلا ىلا ىدملا ةريصق ةركاذلا نم لقتنت ال تامولعملا وأ
 ٠ ىسنت اهئاف مث نمو

 دل ابك



 اهعم لماعتلا نم كبالق ىدملا ةلي وط ةركاذلا ىلا ةداملا لقتنت ىتحو

 0 غلا نم ديزم : ظفحلل ةئقتم قرط ىلا دارفألا اجليف « قمعأ قرطب

 العف ةعدوملا راكفألاو تامولعملا نيب طبرلا ؛ هوعمس ام ىنعم ىف ريكفتلا

 ىتح. تامولعملل طيسبلا راركتلا ىفكي انايحأو 2« ىدملا ةليوط ةركاذلا ىف

 ٠ ىدملا ةليوط ةركاذلا نزخم ىلا لقتنت

 ىذ نزخملا ىف ةنزتخم ةدام ىاف « نيتركاذلا نيب مئاد لاصتالاو
 امدنع ريصقلا ىدملا ىذ نزخملا ىلا اهلقنو اهطيشنت نكمي ليوطلا ىدملا
 ىدملا ةريصق ةركاذلا زاهج امأ ٠ اهيلا ةجاح كانه نوكت وأ كلذ انل رطخي

 . ىدملا ةريصقو ىدملا ةئيوط تايركذلا نه لك عاجرتسا نع لوئسم وهف
 اهضضعب لصتم ةركاذلا نم ةثالشلا عاونألا نأ ("  ؛) لكش نم رهظيو
 ىه ىدملا ةريصق ةركاذلا نأ «نيرفيش « نوسنكتأ» ضرتفيو ٠ ضعبب

 ٠ ىدملا ةليوط ةركاذلل طشنلا ءزجلا

 نم ةثالثلا عاونالا هذهل - ليصفتلأ نم ءىثب - ىلي اميف ضرعنو

 . ىدملا ةليوظ : ىدملا ةريصق « ةيسحلا:؛ ةركاذلا

 ةيسحلا ةركاذلا  ه

 « رمتسم لكشب تاهبنملا نم مخض ددعل انيدل سحلا ءاضعأ ضرعتت

 تاهبنملا هذه لكئقلتي نأ  اقلطم  عيطتسي ال درفلا نأ نم مغرلا ىلعو
 ساوحلا اهاقلتت ىتلا تامولعملا نم اريثك ناف « اهيلا هبتنيو ةعمتجم

 ءاضعاب مدطصي امم اريثك نأ ودبيو « ةيسحلا ةركاذلا نزخم ىلا لخدت
 نكمي ال نايحألا ضعب ىفو « ةزيجو. ةهربل لقألا ىلع هركذت نكمي نمحلا
 ةركاذلا عقوم نأ ىلا ةثيدحلا ثوحبلا ضعب ريشتو ٠ كلذ نم رثكأ هركذت

 ةيسح نزاخم ذوجو لامتحا عم ؛ نيعلا ةيكبش نوكي دق مسجلا ىف ةيسحلا
 ٠ ىرخآلا سحلا ءاضعأ ىف ةفلتخم

 ةيتآلا ةلفمالاب ةيسحلا ةركاذلا مهفتن نأ نكميو

 ١ هفرط نم ليوط صاصر ملقب  كعارذ دادتما ىلع كاسمأ ب 4

 رمي ىذلأ طخلا نع ةجتانلا ةروصلا رظحال « كمامأ رظنت تنأو « ةعرسب
 ديلا ةحورم وأ سوقلا هبشي ىذلاو « ملقلا فرط هب ٠ نع فقوتت امدنعو

 ةريبك ةعرسب سوقلا ىثالتي ملقلا كيرحت ٠.

 ٠ ايجيردت.ىثالتي توصلا نأ ظحالو ةدحاو ةرم كيديب قفص - "
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 ساسحالا ىلع زكرو 2« قفرب صاصر ملق نسب كدي رهظ سملا
 +: ملقلا قم عفر دعب اقوم نقي قذلا

 هب سحت ام ىلع كحابتنا زكرو « جلثلا نم ةعطق كناسلب سملا - 4
 1 ٠ جلثأا ةعطق داعبا دعب

 كساسحا ظحالو « لاقتربلا رشق نم ةعلطق كفنأ نم برق 5

 ٠ كفنأ نع اهدعبت نأ دعب اهتحئارب

 لك دعب (ةيناثلا نم ءزجل) رباع لايخ وأ تقؤم ىسح عابطنا ىقبيو
 كللذ امو «روعش وأ توص وأ ةروص : ةقباسلا ةسمخلا تانيرمتلا نم نيرمت

 ةيقوذت وأ ةيمش وأ ةيرصب وأ ةيعمس نوكت نأ نكمي ىتلاو ءةيسحلا ةركاذلا ال'

 « ددحمو ىروف ءاعدتساب ةيعمسلا ةيسحلا ةركاذلا انل حعمستو ٠ ةيسمل وأ

 بلاطلا نكمتيف ةيبنجأ ةملك قلعت بئاطلل سس .ردملا ححصي امدنع كلذ لاثع

 طلو قطني نأك « هذاتسأ ةعايمن نم ديفتسيو نيتوصلا نيب زييمتلا نم

 .٠ 7080 نم “لدب

 ةيئاث ىللم 56٠ دعب ةيسحلا ةركاذلا قف تامولععا نم ريبك ءزج دقشيو

 ةروصلا ىثالتت نأ ليف ةديعج ةروص تضرع اذاو « (ةيناث مر قفز

 نمي نكلو 3 اهبعصتو ةميدقلا قوف عبطنت ةديدجلا ةروصلا ناف ةميدقلا

 « اهانعم مهف لواحو اهيلا درفلا هبتنا اذا لقألا ىلع اتقؤم تامولعملا ظفح
 . ىدملا ةريصق ةركاذلا نزخم ىلا ايئاقلت اهلاقتنا ىلأ ىدؤي امم

 ىدملا ةريسمق ةركاذلا * 
 : ةركاذلل ةيثالثلا لحارملا ىف ةيناثلا ةلحرملا ىه ىدملا ةريصق ةركاذلا

 نيلو ةيسحلا ةركاذلا ىلا كلصو تلا تامولتملا نفعب اسهيلا لفقتتيو
 ال اهنأ امك ىنعم تاذ ةدام نزخت نأ ةيسحلا ةركاذلل نكمي ال ذا « اهلك
 نم ناعون كانهو ٠ طقف ةيناث عبرل لب « .ناوث ةدعل تاربخلاب ظفتحت

 ترفسأ ىتلا جئاتنلاو « خملا ىف ةباصا مهل تثدح نيذلا صاخشألا ةسارد
 رهظ دقف « رحلا ءاعدتسالل مئاوق ىلع تيرجأ ىتلا ةيلمعملا تاساردلا اهنع
 ةمئاقلا لوأ نم لك َْق تاملكلا نم ربكأ اددع نوركذتي نيصوحفملا نأ

 ْ ١ انزخلو

 + :ناستالا قدك نعولا فرم اهنا: ىلع ىدلا ةريضق ةزكاقلا نوصتو
 تثرم ىتلا تاربخلاو تامولعملاو راكفألا لك ىلع لمتشت اهنأ دقتعيو

 نيزختلا ؛ امهالوأ « ناتفيظو اهلو ٠ تاقوالا نم تقو ىأ ىف ام ناسناب
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 ىتلا ةداملا رايتخا ىأ نزخملا ءاذع ةرادا 5 امهيئاكو 5 تامولعملل تقؤملا

 . ةفلتخملا ةركاذلا ةزهجأ نم تامولعملا بحسو « لوطأ اتقو اهليجستل ىدملا ةليوط ةركاذلا ىلا تاربخلا لقنو « تقؤم لكشب نزخت
 ىدملا ةريصق ةركاذلل ثالثلا لحارملا -|

 : ىه تالث ائفلسأ امك (ىدملا ةليوطو ىدملا ةريصق) ةركاذلا لحارم

 ةركاذلاب صتخي اميف نآلا اهل ضرسن « عاجرتسالاو نيزختلاو زيمرتلا
 ٠ ىدملا ةريصق

 زيمرتلا ةلحرم ؛ الوأ

 اهانيلوأ ىتلا تامواعملاب  طقف  ىدملا ةريصق انتركاذ ظفتحت
 ةيلمع نأ ثيحو ٠ ىرن امب متين وأ « عمسن ال ثصنن نأب « انمامتها

 الا ىوتحت نل ىدملا ةريصق ةركاذلا ناف ١71( ص رظتا) ةيئاقتنا هايبتنالا

 هل ضرعتن امم اريثك نأ كلذ ىنعبو ُ تاهينم نم طقف هؤاقتنا مت ام ىلع

 الباق عسيطلاب نوكي نلو « ادبأ ىدملا ةريصق ةركاذلا ىلا لخدي ال
 ىف ىه «ةركاذلا تابوعص» هيمسن اهم اريثك ناف ةقيقحلا ىفو ٠ عاجرتسالل

 نم ريشك ةردق مدع كلذ لاثمو ٠ هل روهدت وأ هابتنالل عاطقنا ةقيقحلا

 بابلا ىلع فقي ناك ىذلا سراحلا له» : لاؤسلا نع ةباجالا بالطلا
 هابتنا نآل كلذ «؟ ليوط وأ ريصق اهل كلوخد دذع مويلا ةيلكلل ىجراخلا
 ٠ رمألا اذه ىلع ازكرم نكي مل بالطلا مظعم

 ةركاذلا ىف اهيلا انهبتنا ىتلا تامولعملا عضو زيمرتلا ةيلمع ىنعت الو
 . 0006ةرفش وأ نيعم زمر وأ ةصاخ ةروص ىف اهعضو اضيأ ىنعت لب « طقف
 , ىعمسلا اهنم « ىدملا ةريصق ةركاذلا ىف ةرفشلا نم عاونأ ةدع كانهو

 ةرفشلا لضفن انئنأ ودبي نكلو ٠ تاملكلا ىناعم ىلع دمتعملاو ؛ ىرصبيلاو

 « اهتداعاو اهراركتب كلذو « ةطشن تامولعملا ظفح. انتلواحم دنع ةيتوصلا
 ماقراك) ماقرأ نم تامولعملا نوكتت امدنع مادختسالا عئاش جهنم راركتلاو

 نوكي ةيتوصلا ةرفشلا ليضفت ناو ٠ تاملك وأ فورح وأ (الثم تائوفيلتلا

 ةرفشلا نوكتف ةغللا ىلع دمتعت ال ىتلا رصانعلا امأ « ةيوغللا ةداملا ىف

 سمللا مادختسا ناكما ةثيدح ثوحب تنيب دقو ٠ امهيف ام مهأ ةيرصبلا

 ىذلأ هسفن لكشلاب نزتكت ثيح « ىدملا ةريصق تايركذلا زيمرتل ةحئارلاو

 ٠ هب صخشلا اهسرام

 ىدملا ةريصق مهتركاذ ىف اوظفتحي نأ ىلع ةردقلا سانلا ضعب كلتميو
 ةيح. روصلا ةذه نوكتو 2 هوأر نأ قبس امل ملاعملا ةحضاو ةيئثرم ةروصب
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 ةيلقعلا ةروصلا» سفنلا ءاملع اهيمسي 3 ةيفارغوتوف روص هناك ةلعفمو

 ةموسره ةروص ىلا دارفألا ءالؤه رظني اهدنعو طالع ع 1 «ةليختملا

 ةدوجوم اهنأكو حوضوب اهنوري نولظي مهناف « ةروصلا هذه مهنع دعبت مث
 كلذ نم رثكأ رمتست دقو) قئاقد ةدملو مهنيعأ مامأ ءابخفلا ىف ام ناكع ىغ

 كانهف « دوجولا ةردان ةيفارغوتوفلا ةركاذل! هذهو ٠ (صاخشألا ضعب ىدل

 ظافتحالا مهنكمي نمم ةردقلا هذه نوكلتمي نيذلا لافطألا نم 0# ىلاوح
 ٠ ةقيقد ليصافتبو ةقيقد فصن نم رثكأل ةليختملا ةروصلا هذه لثمب

 نيزختلا ةلحرم : ايناث

 ةريصق ةركاذلا ىف تامولعملا زيهجتب ةقلعتملا ةطشنألا نم ددع ثدحي

 : امه ناتيلمع اهمهأ ىدملا

 رصتخم لكشب  ةعدوملا تامولعملل 5ءةمهنهسو عيرس صخف ١

 ٠ ةيسحلا ةركاذلا ىف  مئاد ريغو

 تاوصأآلاو ةيرصبلا روصلا نيب نم ةنيعم دونب 5165ه ءاقتنا - ؟

 هذه ءاقتنا متيو ٠ سحلا ءاضعأ نم ةقفدتملا لئاسرلا نم اهريغو ةعومسملا
 ٠ هابتنالاب ةريدج تاعوضوم اهفصوب دونبلا

 اقيثو اطابترا نيتطبترم نيتيلمع ءاقتنالاو عيرسلا صحفلا دعيو

 ٠ كاردالاب

 ىتح اهؤاقتنا مت ىتلا تامولعملاب ظفتحي نإ ىرورضلا نم ناك اذاو
 ماظن كانه نوكي نأ دبالف ٠ نمزلا نم ةرتف ةيأل كلذو « اهل ناسنالا هبتني

 قى تامولعملاب ظفتحي نأ بجي هنأ كلذ ىنعيو 2« 268635531 راركتلل

 «بوقثملا ولدلا» نم طقست نأ نم عنمت ىلاتلابو « دمعو دصق نع نهذلا

 نكمي اهيفو « ىدملا ةريصق ةركاذلا سفنلا ءاملع دحأ هب هبشي ىذلا

 ىتلا تامولعملا ةيمك نأ مغرب « اهديرن ةدم لوطأل تامولعملاب ظافتحالا

 ٠ ادج ةريغص دعت ةطشن اهب ظافتحالا نكمي

 « ادج ةدودحم ةعس اهل نأ ىدملا ةريصق ةركاذلا نع ةقيقح مهأ ناو

 اهنم حرطي وأ نارصنع اهيلا فاضي « رصانع ةعبس طسوتملا ىف اهتعسو
 نم ريغص ددع نيزخت مهنكمي سانلا ضعبف « (؟ طال ىأ) نارصنع
 اهنم ريبك ددع نيزخت رخآلا مهضعبل نكمي نيح ىلع « (ةسمخ) تامولعملا
 لمشيل ددحملا مقرلا اذه لثم ىطعن نأ بيرغلا نم نوكي دقو (ةعمت)
 ركذتلا ةردق ىف فالتخا نم مهيلع ودبي امم مغرلا ىلع « اعيمج سانلا
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 ؛ ىدملا ةليوط ةركاذلا ىف اساسأ دجوت ةريخألا قورفلا هذه نكلو ٠ مهيدل
 مظعمل 34ه2057 ةمقه ةركاذلا ةعس ناف ىدملا ةريصق ةركاذلل ةبسنلاب امأ

 اذه تابث فرع دقو ٠ ( 05 نم ىأ) ؟ كح 7 - ءايوسألا نيدشارلا

 ىناملألا سفنلا ملاع ركذ ذا « ىبيرجتلا سفنلا ملعل ىلوآلا مايألا ذنم مقرلا
 ماع اهل ةيبيرجتلا ةساردلا ادب ىذلاو « ركذتلا ثاسارد دئار «سواهجنبا»
 دعب ىأ) 1505 ماع ىفو ٠ رصانع ةعبس ىه « وه هتركاذ دودح نأ 6
 راشأ ام وهو « هتاذ رمألا 38116: «رلليم» ركذ (ابيرقت اماع نيعبسب كلذ

 ٠ «ةعبس ىرحسلا مقرلاب» هيلا

 نم ةعومجم نيصوحفملل اومدق نأب مقرلا اذه سفنلا ءاملع ددح دقو
 مهنم اوبلطو « تاملكلاو فورحلاو ماقرآلاك ةطبارتملا ريغ ةفلتخملا رصانعلا

 نوكي ال ثيحب ةعرسب رصانعلا مدقتو ٠ بيترتلاب رمهانعلا هذه عاجرتسا
 ةليوط ةركاذلا نم تامولعمب رصانعلا هذه طبرل تقو صوحفملا مامأ
 ىه اهعاجرتسا صوحفملا عاطتسا ىتلا رصانعلا ددع ناف مث نمو « ىدملا
 بلطي ىلوآلا تالواحملا ىفو ٠ ىدخلا ةريصق ةركاذلل نيزختلا ىلع هتردق

 ددعلا برجملا ددحي ىتح رصانعلا ددع دادزي مث « ةلوهسب اهركذت هنكمي

 ٠ هل مدق ىذلا هتاذ بيترتلاب هعجرتسي نأ صوحفملا عاطتسا ىذلا ىصقألا

 ةعس ىلأ ( 6: نم ابلاغ وهو) صخشلا هيلا لصو مقر ىصقأ ريسثيو
 ٠ هيدل ةركاذلا

 لودج ىف ةدراولا ماقرألا لسالس ميدقتب ةركاذلا ةعس رابتخا نكميو

 ةعرسب قطنيو « ةدحاولا ةرملا ىف ةدحاو ةلسلس مدقت ثيحب « (؟  !؟)

 ىذلا بيترتلاب اهديدرت صوحفملا نم بلطيو « ةيئاقلا ىف دحاو ددع
 ٠ هب اهعمس

 لصحي ىتلا ةجردلا ش

 هتاذ بيترتلاب ةحيحص ٠
 .؟ 9
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 نم اعون تناك ول امك ىدملا ةريصق ةركاذلا ىف ركفن نأ نكمملا نمو
 بهذيو « ابيرقت (نكاما وأ ) تاغارف ةعبس مضي ىذلا «ىلقعلا قودنصتا»
 ددع مادامو ٠ صاخلا هناكم ىلا ىدملا ةريصق ةركاذلا ىلا لخدي رصنع لك

 ةقيرطب رصانعلا هذه عجرتسن نأ نكمي انئاف نكامألا ددع دعتي مل رصانعلا
 مث نكامألا لك لمت امدنع ىدملا ةريصق ةركاذلا ىف نايستلا ثدحيو ٠ ةمات
 هئاكم كرتي نأ دبال ةميدقلا رصانعلا نم ادحاو ناق « ديدجح. رصتع لخدي

 ٠ ١ 1015م]اقءععصمم# ةحازالا

 نأ بجي ىدملا ةريصق انتركاذ ردص ىف ةدوجوملا تامولعملا نأ ودبيو
 نأ وهو ىماسأ ءانثتسا كانهو « ثدحألا تامولعملل ةعرسب اهئاكم كرتت
 ٠ ةحازالل ةلباق ريغ دعت اهعيمست وأ اهراركتب صخشلا موقي ىتلا رصانعلا
 اننأ تالاعتحالا دحأ ؟ ةحازالا نم اهعيمستو تامولعملا راركت ىمحي اذامل
 هيف رركت ىذلا هسفن تقولا ىف ةديدج رصانع زيمرت ىلع نيرداق ريغ
 عسنمي اهعيمستو تامولعملا راركت ناف ىرخأ تاملكبو ٠ ةميدق رصانع
 ٠ ةديدج رمانعل زيمرت هنآل اهتحازا

 « ىدملا ةريصق ةركاذلا ىف نايسنلل ديحولا ببسلا ىه تسيل ةحازالاو
 2662) لالحمضالاو فعضلا  اهبيصي نأ  ةطاسبب  نكمي تامولعملا ناف
 تامولعم تناك اذا امع رظنلا فرصب « تقولا رورمب ايجيردت ىثالتتو
 تامولعملا ىف ركفن نأ نكمي انئثأ كلذ ىنعمو ٠ ال مأ اهولتت فوم ةديدج
 روصلا ناولأ ليخت امك تقولا رورمب لبذي 7008 رثأ اهنأ ىلع ةنزتخملا

 ماجرتسالا ةلحرم : اثلاث

 « اهؤاعدتساو ةركاذلا نزخم نم تامولعملا بحس وه عاجرتسالا

 « ىدملا ةريصق ةركاذلا ىف 568:02 ءاصقتسا وأ ثحب ىلا عاجرتسالا جاتحيو

 ثحبلا اذه ثدحيو ٠ ىرخآلا ولت ةدحاو رصانعلا صحف متي ثيحب

 ثيحب ةقكاف ةعرسب متي ذا ؛ ادج عيرس لدعمب ىلسلستلا ءاصقتسالا وأ

 ةبرجت 506505658 «جريبنريتم» ىرجأ دقو ٠ ةقيقحلا ىف هل نيعاو حبصن ال

 نم ةعومجم ةيبيرجت ةلواحم لك ق صوحفملل مدقي ناكف « كلذ تابثال
 اتقؤم اهب ظفتحي نأ هيلع نيعتي ثيحب « «ةركاذلا ةمئاق» ىمست ماقرألا

 هذهب ظفتحي نأ صوحفملا ىلع لهسلا نم ناكو ٠ ىدملا ةريصق هتركاذ ىف

 لقأ تمض مكاوقلا هذه نم ةمئاق لك نأل ىدملا ةريصق هتركاذ ىف تامولعملا
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 1 قمودفملا اخت مامأ نم «ةركاذلا ةمئاق» دعب مث ٠ ماقرأ ةعبس نم

 5 ناوك : ةبب كلذ دعس 210 011 ىرابتخا مقر مدقيو

 ادوجوم ىرابتخالا مقرلا اذه ناك له ررقي نأ صوحفملا نم بلطيو

 : نم ةئوكم ةركاذلا ةمئاق تناك اذا كلذ لاثم ؟ ال مأ ةركاذلا ةمئاق ىف
 صومحفملا بيجتسي نأ بجيف « " وه ىرابتخالا مقرلاو ١.6 5 , م

 وأ حازت ةركاذلا ةمئاق نا ثيحو ٠ «ال» ب صوحفملا بيجتسي نأ بجيف ؟
 نراقي نأ بجي .ريخألا ناف ىرابتخال! مقرلا هيف مدقي ىذلا تقولا ىف دعبتست
 ٠ ىدملا ةريصق ةركاذلا ىف اهزيمرت مت ىتلا ةركاذلا ةمئاقب

 ريكفتلا ةيلمعو ىدملا ةريصق ةركاذلا ب

 ةيلمع ىف ريبك رودب موقت ىدملا ةريصق ةركاذلا نأ نوكحابلا دقتعي
 ةعسلا مدختسن اننأ ودبيف « ةيباسح ةلأاسم لح لواحن امدنعف « ريكفتلا
 هذه لحت نأ لواح كلذ مهفن ىتحو ٠ ماقرأ ةمئاق نيزختل اهتاذ ةبولطملا

 مقر ركذت لواح هسفن تقولا ىفو« 16 1 : ةطيسبلا ةيباسحلا ةلأسملا

 لخادتو كابترا ةجيتنلاو 48817/89١ ٠ لثم ماقرأ ةعبس نم نوكم نوفيلت

 ٠ اهتاذ ةيلقعلا رداصملا ىلع ناطاشنلا سفانتي ذا « ناديدش

 نع انئارآو ىمؤيلا ائريكفت ىف لخدت ىدملا ةريصق ةركاذلا نأ ودبيو

 - ةيصخشلا ىلع ثحب ىف # الثم« 088ة5هط891 ليشيم» دجو دقف ٠ نيرخآلا

 ىلع نيعم صخش نع اعابطنا اوئوكي نأ مهنم بلطي امدنع نيصوحفلا نأ
 ءوض ىلع صخشلا اذه فصو ىلا نوليمي مهناف « هعم دحاو ءاقل ساسأ

 ةعس تناك ول امكف ء (؟ لع ال ىأ) « عم نيب حوارتي تامسلا نم ددع

 وأ راكفآلا ددع ىلع ادودح عضت (؟ بي 7) اهتقاطو ىدملا ةريصق ةركاذلا
 ٠ دحاو تقو ىف اهيف ركفن ىتلا تاعابطنالا

 جامدالا ةرهاطظ  ج

 « ىدملا ةريصق : نيتركاذلا ةيمويلا ةايحلا :ف ابلاغ ناسنالا مدختسي
 ىلع لذت ىتلا ةمهملا تالملا دحأو « هتاذ تقولا ىف ىدملا ةليوطو
 ق عيمجتلا وهو تما لسع جامدتلا مساب ةفورعملا ةرهاظلا 4 امهلعافت

 ىف تامولعملا وأ قئاقحلا نم ليلق دهدع عضو وه: وأ ؛« كطتحدصاعو تادحو

 | ْ ا ةيوح

 حوارتي) ؛ وه ىدملا ةريصق ةركاذلل ةعس ىصقأ نأ انركذ نأ قبس دقلو

 تنير اح



 ىوصقلا دودحلا هذه ىلع بلغتلا نكمي ىتحو 2« ( ده نم ىدملا '
 تادحولاب «رلليم» هاممأ امل اعبت ميظنتلا وأ زيمرتلا ةداعا نم عون ثدحي

 ةطبارتملا ريغ رصانعلا ةلسلس زيمرت ةداعا ناف ٠ ةجمدملا تادحولا وأ
 ةقيرطب ديازتت ىدملا ةريصق ةركاذلا ةعس لعجي تاعومجم ىلا ايبسن

 ثيحب اعم رصانع ةثالث انعمجو « ؟ ك2 ا/ ةركاذلا ةعس تناك اذاف ٠ ةيزمارد

 اهبرضب ديازتت ىدملا ةريصق ةركاذلا ةعس ناف « اجمدم ادحاو ارصنع حبصت
 ىتلا رصانعلا ةعومجم ىه انه نذأ ةدحولا 5١ ٠ حبصتف « * لماعلآ ىف

 ٠ اهزيمرت ديعأو اعم تجمدأ

 : ةيتآلا رشع دحألا فورحلا ىلا الثم رظنا

 - ةدحاو ةرم اهتعارق دعب  اهراركت عيطتست نل كنأ نظلا بلغأ
 باتكلا اذه ناونع ىه فورحلا هذه نأ ظحالت ملأ نكلو ٠ هتاذ بيترتلاب

 تلزتخا كنأل « !ريثك لهسأ كتركاذ ةمهم نوكتس لاحلا هذه ىفو ؟ ابولقم
 ىدملا ةريصق كتركاذ ىف اهنيزخت نيعتي ىتلا (افرح) ارصنع رشع دحألا
 ةديعب ةركاذلا نم كيلا تتأ ةمولعملا هذهو « (نيتملك) ٍطقف نيرصنع ىلا
 ٠ تاملكلاب كتفرعم نزتخت ثيح « ىدملا

 ةليوط ةركاذلا ىف ةدوجوملا تامولعملا جامدالا ةرهاظ ىف مدختستو
 نكمي ىنعم تاذ ةريبك تادحو 3 اهزيمرتو تامولعملا ظفح ةداعال ىدملا
 ةريصق ةركاذلا ىف اهرودب هظفحبت نأ نكمي ىتلاو « ةركاذلا ىف اهنيزخت

 1 ٠ ىدملا
 تادحوو عبس ىلا ىدملا ةريصق ةركاذلا ةعس لصت نأ نذا نكمملا نم

 جمد ةادأب ةفللا اندمتو ٠ نيتدحو صقنت وأ نيتدحو ديزت « ةجمدم

 ةريبك تادحو ىف تاملكلاو « تاملك ىف فورحلا عمجت اهنأ كلذ ؛ ةيعيبط

 ىف ظفتحن نأ نم كلذ اننكميو ٠ تارابعلا وأ لمجلا ىهو ىنعم تاذ
 ٠ اهانأرق وأ اهانعمس ىتلا ةريخألا لمجلا نم ددعب ىدملا ةريصق انتركاذ
 ٠ اضيأ ماقرألا عم ثدحت نأ نكمي جمدلا ةيلمعو

 ىدملا ةريصق ةركاذلا ىف نايسنلا بد

 ضعب ثدحت مل اذا ىدملا ةريصق ةركاذلا ىف ةئزتخملا تامؤلعملا ىسنت
 ىلا اهليوحت وأ اهظفحو اهراهظتسا وأ ةداملا راركتك) اهيف تايلمعلا
 ديدحت نويبيرجتلا نوثحابلا عاطتسا دقو ٠ (ىدملا ةديعب ةركاذلا نزخم
 نم ديدع قيرط نع ىدملا ةريصق ةركاذلا اهقرغتست ىتلا ةزيجولا ةرتفلا
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 ةريصق ةركاذلا نزخم نم ةداع ىفتخت ةداملا نأ رهظ دقف « براجتلا

 ٠ ابيرقت ةيئاث ١0-18 دعب ىسنتو ىدملا

 ةعرسبو ةقيرطلا هذهب تامولعملا نم ؟ريثك دقفن اننأ ىرن انه نمو
 ولد» اهنأب ىدملا ةريصق ةركاذلا فصو سفنلا ءاملع دحأ نأ ىتح « ةريبك
 كلذ ىلع ليلدلاو « امامت ائيس ارمأ لاح ىأ ىلع كلذ دعي الو ٠ «بوقثم
 ١٠44را/0 غلبم فرصب ماق هنأ - راصتخاب . ركذتي ىذلا كنبلا فارم
 ىلا ىناشلا ليمعلا هيف ىتأي ىذلا تقولا ىفو ٠ لوألا ليمعلل طقف هينج
 ةركاذ نم ايئاقلت ىفتخي لوآلا ليمعلا هفرص ىذلا غلبملا ناف فرصلا كابش

 ٠ لوألا ليمعلا نم ءادتيا لماعت لك عج.رتسا

 : لثم دادعألا نم دومع عمجب موقن امدنع هتاذ رمألا ثدحيو
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 « ١١ : لفسأ ىلا ىلعأ نم ىنميلا ماقرألا عمجا : ائسفنأل لوقن انئاف

 ىلعأ نم رسيألا ماقرألا دومع ىلع ؟ فيضنو 2« 8 بتكن 2« "5 عزو

 لكو ٠ ؟45 : ةباجالا ىلع لصحنو « 74 ٠ 4 14 4 2١6 : لوقنف

 « انيعو لالخ عملتو ضموت ىتلا ىطسولا تايلمعلا ىف ةمدختسملا دادعالا

 لاح اصعيرس ىفتخت ؟4 216 4214 21٠٠١ 4 عزو(« ١١ : ىهو

 عمجن نأ ابيرقت ليحتسملا نم هنأ دجن دقف فتخت مل اذاو 2« اهنيوكت

 لوصولا نوكيو ؛ ضعبب اهضعب طلتخي دادعالا نأ دجن فوسف « ماقرألا
 ٠ لانملا ديعب ارمأ لحلا ىلا

 ىدملا ةريصق ةركاذلا نم اهاسنن ىتلا ءايشألا نم اريثك نأ حضاولا نمو

 ةنيعم تامولعم ركذت ىلا ةجاح انب تسيلف ؛ دصق نع ةقيقحلا ىف اهاسنن

 ادج ةريغص (؟ ب ) ىدملا ةريصق ةركاذلا ةعس نأل « انقيرط ضرتعت دق

 ٠ ةيسحلا ةركاذلا نم اهيلا ةمداقلا وآ ةحاتملا تامولعملا ةيمك ىلا ةبسنلاب

 ىلع ١ 5 نم) اهل ةقاط ىصقأ ىلأ ىدملا ةريصق ةركاذلا ءىلتمت امدنعو
 قيرط نع الآ ةديدج تامولعم ةفاضا نكمي الف (صاخشالا نيب فالتخا

 طقسن ام ابلاغ انناف مث نمو .« اهداعبتساو ةميدقلا تامولعملا ضعب فذح

 ٠ دمع نع ابئاج اهب ىقلنو ةميدقلا رصانعلا ضعب
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 ىدملا ةئيوط ةركاذلا
 ىسنيو « ةيسحلا ةركاذلا ىلا تامولعملاو تاببنملا نم ريثك لخدي

 حجني تاهبنملا هذه نم اليلق نكلو ٠ ةيلات ةلحرم ىلا لوحتي الو اهرثكأ
 ىقبتو ٠ ةيناثلا ةلحرملا ىه هذهو « ىدملا ةريصق ةركاذلا ىلا لقتني نأ ىف

 قيرط نع ةطشن ىدملا ةريصق ةركاذلا ىف ةنزتخملا ةديدجلا تامولعملا
 ةلصتملا ثامواعملا بئاوج نم بئاج ىاب تامونغملا ةذه طبترتو + ناركتلا
 صحفتو تانراقم دقعتو ٠ ىدملا ةليوط ةركاذلا ىف لبق نم دجوت ىتلاو اهب
 2ععءمةتسو زيمرتلا ةداعاو ©0نهه زيمرتلا نم ديزم ثدحيو « تاقالع

 تامولعملا لاقتنا ىأ 1:ةهو[©* ليوهتلاب ةيلمعلا هذه ىمستو ٠ ليجستلاو

 هذه ثدحح امدسعو + .ئدملا ةليوط ةركاذلا" ىلا ىدملا ةريصق ةركاذلا نم
 قق - ماودلا نم ةفلتذم تاجرردب  ةديدجلا تامواعملا عدوت حاجنب ةيدلمعلا

 هل بسانم.«فر» ىف ديدج فنص عضو كلذ هبشيو « ىدملا ةليوط ةركاذلا

 +: جليل عدوتسمب قف
 جا رق اطمن سشتلا ططفمتلا علان وافما الملا ةكيوتج ةركاذلا نو

 تمت ةثداحم ىف تركذ ةنيعم ةطقنك) ةليلق قئاقد نيب ةرتفلا هذه حوارتتو
 ةلوفطلا تايركذك) اهرساب درفلا ةايم- لمشت ةليوط تارتفو (لسيلق ذنم
 : ىدملا ةليوط ةركاذلا ىف ةنزتخملا تامولعملا ةلثمأ نمو ٠ (دشارلا ىدل

 « لاقتربلا ةحئار « زبخلا معط « راطقلا ريفص « كداليم خيرات « كمسأ

 دق ىدملا ةليوط ةركاذلا نأ ظحالن نأ بجي نكلو ... ةلوفطلا ىناغأ
 لحارم ىلا  ىدملا ةريصق ةركاذلاك - مسقت ىهو ٠ رمعلا ىف مدقتلا اهدحي

 ٠ نآلا هل ضرعنس ام اذهو « عاجرتسالاو نيزختلاو زيمرتلا ىه ثالث

 قىدملا ةئيوط ةركاذلا لحارم أ

 زيمرتلا ةلحرم : الوأ

 ىدملا ةريصق ةركاذلا نم ةيتآلا تامولعملا زيهجتب سحلا ءاضعأ موقت

 ىلع نزخت ةيرصبلا ةداملا نأ ثوحبلا جئاتن ترفسأ دقو ٠ ةنيعم قرطب
 .تاملكلا نم لهسأ ىدملا ةليوط ةركاذلا ىف روصلا نيزخت نأو « روص لكش
 مهنكمي سانلا نأب ىحوت اهنكلو « ةليلق ساوحلا ةيقب ىلع ثاحبالا نكلو

 ْ ! ايرطع الثمت

 « رصانعلا ىناعم ىلع ةيوغللا ةداململ ةبسنلاب ةلضفملا ةرفشلا دمتعتو

 هل راك سس



 ةركاذلا ىف زيمرتلا ةلحرم نأ ىأ « ةيرصب الو ةيتوه ةرفش مدختست الو
 ةيتآلا لمجلا تعمس كنأ ضرتفا ٠ ىناعملاب ظافتحالا لضفت ىدملا ةليوط
 : ىدارف

 ٠ (اريداقمب الأ ىضقت ال اهناف ؛ سفنألا ةزعب تاجاحلا اوبلط؛

 بلقتف معنلا اولمت الف , مكيلع هللا معن نم ؛ مكيلا سانلا جئاوح

 ٠ (؟0امقن

 كلذ تنيك كلوا « هبويعب هرصبت نأ كقيدصل صالخلالا نم ب
 ٠ (2هتفادص دقفت نأ رذحاف ..

 ءايفرح اهتاملكل 0 رثكأ تارابعلا هذه ىناعم ركذتت ام ابلاغف
 . ىنعملا وه ةركاذلا ىف ىقبي ام رثكاف

 ناعم ةفاضاب اهتيسحت نكمي ركذتلا ةيلمع ناف « ىنعم تاذ ريغ اهنيب
 ٠ اهنيب طبرت ةيعانص وأ ةيعيبط طباور ىف ريكفتلا وأ « رصانعلا نيب طبرت
 . لضفا ركذتلا ةيلمع تناك اهيلع انزكرو ىناعملا ليصفتب انعمتها املكو
 ىنعم اهنيب طبري ال ةجودزم تاملك مضت ةمئاق اصخش انيطعأ اذأ الثمف

 .2 / ١

 ةرجش  باتك

 0 ةعاس رون
 لزنم باطخ

 هنم بولطملا نوكي اهعاجرتسا دنعو « اجاوزأ اهظفحي نأ هنم بلطو
 نيتملكلا نيب ةطبارلا نأ انه دجن ٠ ةرجش : دري نأ 2« باتك لوق دنع

 فاضأ اذا نكلو « ةبعص نوكت ركذتلا ةيلمع ناف كلذلو « اهل ىنعم ال

 تحت باتك» : لثم نيتملكلا نيب طيري ىنعم هنهذ قف ب صوحفلملا

 ليختي نأ صوحفملل نكمي امك ٠ لهسأ ركذتلا ةيلمع نوكتسف «ةرجشلا

 ةينهذلا رومصلا وأ لمحلا مادختسا ناف اذلو ٠ ةرجشلا كحل .باتك ةروص

 ٠ ةركاذلا نيسحت ىلا ىدؤي ىنعم تاذ طياور ةفاضال 6

 )١( فيرش ىوبن ثيدح ٠
 ههجو هللا مرك ىلع انديسل روثام لوق (؟) ٠

 )*( ريبسكش تاروثام نم ٠

 ما



 ةيظفللا ةداملا زيمرت ىف ةدئاسلا ةقيرطلا وه ىنعملا نأ نم مغرلا ىلعو
 ذا « ىرخأ قرطب زيمرتلاب انايحأ موقن انئاف « ىدملا ةليوط ةركاذلا ف
 لثم ىفو ٠ ةملك ةملك اهعيمستب موقنو رعشلا دئاصق ركذتن نأ الثم اننكمي

 كلذ نع الضفو « ةديصقلا ىناعم زيمرتب انمق دق نوكن انناف تالاحلا هذه
 عمست نأك « ىتوصلا زيمرتلا مدختسن نأ اضيأ اننكميو ٠ اهتاذ اهتاملك
 نأ امك ٠ رمع ىقيدص توص اذه نا : لوقتف « كلزنم جراخ ايمدآ اتوص

 ناك نا ثدحتملا ةيصخشب كفرعتل ةيفاك نوفيلتلا ىف «ولآ» ةملكل كعامس
 اذه توص زيمرتب تمق دق نوكت نأ دبالف كلذ لعفت ىتحرو ٠ كيدل افولأم
 اهزيمرت متي حئاورلاو تاقاذملا نأ امك ٠ ىدملا ةليوط كتركاذ ف صخشلا
 ٠ ىدملا ةليوط ةركاذلا ىق اضيأ

 نينز ةتلأ 321 رم : ايناث

 هل عساو نزضخم ةيرشبلا ةركاذلا نأ ىلع سفنلا ءاملع مظعم قفتي

 تاقالعلا اذكو « ليصافتلاو قئاقحلاو دادعآلاو تاملكلل عستت ةريبك ةقاط

 ىناعم نزتختو سلنلا مظعم ةركاذ بعوتستو ٠ ةماعلا ءىدابملاو دعاوقلاو

 « (انايحأ ةيبنجأ ةفل نع الضف) مهتفل ىف تاملكلا نم فالآلا تارشع

 « تاملكلا نم فالآلا تاثم ىلا لصي ىوثغل لومصحم هندل مهضعبو

 ريسي ىتلا ءىدايملاو قئاقحلا عاونأ عيمج مكارتت تاملكلا هذه ةدعاسمبو

 تامولعملا رصانع نأ نيثحابلا ضعب ردق دقو ٠ اهيده ىلع صخشلا ملاع

 ريشي امب « نييالملا تارشع ىلا لصت ةركاذلا ىف نزتخت ىتلاو اهتاقالعو
 ٠ اهل دودح ال ةقلطم ةعس هل ةركاذلا نزخم نأ ىلا

 اليثض اءزج ةقيقحلا ىف مدختسن انذأ ىلع سفنلا ءاملع مظعم قفتي امك

 ةرغاش لظت ةركاذلا نزخم ىف نكامإلا نم اريثك نأو « انتاردق نم طقف

 فرعن نأ عيطتسن اننأ نم مغرلا ىلعو ٠ ةديدج تامولعم رداصم رظتنت

 دوستو ٠ ريثكب كلذ قوفت زاجنالل ةيئاكما انيدل ناف اهركذتنو ةريثك ءايشأ
 . ريبك دح ىلا هذه رظنلا ةهجو

 نييالل ةظحل ةيآ ف نيعاو نوكن نأ نكمي ال اننأ ةقيقحلا نكلو
 اهنأ درجم تامولعملا مظعمف « ىدملا ةليوط ةركاذلا ىف ةنزتخملا تامولعملا
 انسلف « ام نزخم ىف ةمدختسملا ريغ فانصالا ضعب لثم ةركاذلا ىف ةنزتخم

 اققوم هجاون امدنع تقولا ىتأي نكلو ٠ اهيف ركفن الو « اهيلأ ةجاح ىف
 اذا كلذ لاثم « تامولعملا كلت نم انيعم ايناج مدختسن نأ بلطتي اددحم

 برتمن انناف « حابصملا اذه أفطناو ؛ دحاو حابصم ءوض ىلع أرقن انك

 يباصملاو ءايرهكلا نع ىدملا ةليدط ةركاذلا ىف هتيزخت متو هاتملعت اه لك
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 ةرئادلا ىف بطع كانه ناك اذا امم دكأتلاك « ءوسفلل ةليدبلا رداصملاو
 , خلا .٠. قرتحا دق حابصملا نأ وأ ةقطنملا ىف وأ لزنملا ىف ةيبرهكلا
 ٠ فرصتلا انئكمي كلذ ساسأ ىلعو

 عاجرتسالا ةلسحرم : اثلاث
 تامولعم حارس قالطاب اروف ابلاطم ةركاذلا نزخم ىلا رمألا ردصي

 دعن نأ ىغبني اهمادختسا نم نكمتن ىكلو « اهيلا ةجاح ىف نحن ةنيعم
 «بسانملا («قودنصلا» ىلا لصوتن نأ نيعتي ذا « عاجرتسالا ةيلمعل انسفنأ

 ةركاذلا ىلا اهملسنو « ىدملا ةليوط ةركاذلا نم ةمكالملا ةيئزجلا رضحتسنو

 ٠ لاعف لكشب اهمادختساو اهيف ريكفتلا :نم نكمتن ثيح « ىدملا ةريصق

 ءامسأ وأ كمسا ركذتك ادهج بلطتت الو ةيلآو ةلهس انايحأ ةمهملا نوكتو
 لجر ةلواحممك ةريسعو ةبعص ىرخأ انايحأ ةمهملا هذه نوكت دقو « كتوخا

 ٠ .ةسردملا ىف هل موي لوأ تايركذ عاجرتسا ريبك

 ىلع لوصحلا نم نكمتن ملو « ةحجان عاجرتسالا ةيلمع نكت مل اذاو
 ىف تنزتخا ىتلا تامولعملا ناف « بسانملا اهئاكم نم ةحيحصلا تامولعملا

 ناف ظحلا نسحلو ٠ انل ةبسنلاب ىودجلا ةميدع نوكت ىدملا ةليوط ةركاذلا
 تابساحلا مظعم نم رثكأ ةلاعفو ةرشابم قرطب لمعت عاجرتسالا ةيلمع
 لك قو ةركاذلا نزخم نكامأ لك ىف ثحبن نأ ىرورضلا نم سيلف « ةيلآلا
 ةيلاع ةءافك هل ازاهج ائيدل نأال « هجاتحن ام ىلا لصن ىتح. قيدانصلا

 نزخم نا ٠ رشابم لكشب تامولعملا نم برتقي ىذلا عاجرتسالاب فرحي
 ناكملا ىلا ةرشابم لقتنن نأ انل نكمي ثيحب اقيقد اميظنت مظنم ةركاذلا

 ىف اهلسرنو « اهيلا جاتحن ىتلا تامولعملا ىلع انيديأ عضنو 2« حيحصلا

 ٠ ١ ىدملا ةريصق ةركاذلا ىلا لاحلا

 عاجرتسالا ةيلمع ف ةرثؤملا لماوعلا . ب

 ( لاعفنالا « لخادتلا « قايسلاو ميظنتلا : ىه لماوع ةثالث كانه

 : ىلي اميف امهلصفنو

 قايسلاو ميظنتلا بأ

 ةيلمع حاجن صرف نم ناديزي نيلماع كانه نأ ثوحبلا تنيب

 1 : امهو « عاجرتسالا

 موقن ىتلا ةداملا انمظن املك : اهنيزخت دنع تامولعملا ميظنت : الوأ

 نم ةريبك ةمئاق كمامأ تناك اذأ الثمف اهعاجرتسا انيلع لهس اهنيزختب
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 ءامسأ : لثم تاكف ىلا اهتفنص اذا لهسأ نوكي اهل كركذت ناف تاملكلا
 ةئف لك ىف تاملكلا عجرتست مث « خلا ... سبالم « رويط « صاخشأ

 نانسحي نذا فينصتلاو ميظنتلا ٠ اذكهو اهيلت ىتلأ ةئفلا مث « ةدح ىلع

 جاتحت ىدملا ةليوط ةركاذلا نم عاجرتسالا ةيلمع نأل كلذ « ركذتلا ةيلمع

 .٠ ةلوهس رثكأ ثحبلا ةيلمع لعجي ميظنتلا اذهو ؛ ثحيلا نم عون ىلأ

 : (ملعتلا وا) زيمرتلا قايسو عاجرتسالا قايم نيب لئامتلا : ايناث
 ثدسح ىذلا هسفن قايسلا ىف تنك اذأ انيعم ائثدح عجرتست نأ لهسلا نم

 لصفلا ءالمز ءامسأ عاجرتسا ىلع كتردق نأ كلذ لاثم . ثدحلا اذه هيف

 ةسردملا ىف كلصف هيلع لطي ناك ىذلا رمملا ىف ريست امدنع أريثك نسحتت

 ىلاعفنا فرصت عاجرتسا ىلع كتردق ناف اهتاذ ةقيرطلابو ٠ الثم ةيئادتبالا
 «فرصتلا اذه هيف ثدح ىذلا ناكملا ىلا تعجر اذا نسحتن كيدلاول نيعم

 امدنع كنأ ىف ببسلا وه كلذ نوكي اميرو ٠ رخآآ ناكم ىف تنكول امم رثكا
 نم فراج ليسب اجافت « مايالا فلام ىف هيف تشع نأ قبس اناكم روزت
 ىذلا ©©هت14654 قايسلا دعي اذلو ٠ ناكملا اذه ىف كتايح نع تايركذلا

 لماوعلا مهأ نم الماع  هتاذ دحل ىف - اهزيمرت متو ام ةثداح هيف تثدح

 ٠ هدعاستو عاجرتمالا ىلع نيعت ىتلا
 ناكمك ركذتلاب مئاقلا ىلا ةبسنلاب ايجراخ ام ائيش امئاد سيل قايسلاو

 ةيلمعب ب موقن امدنع انلخلاد ثدحب ام نكلو « نيعم صخش 5 هجو وأ ىقيزيف

 «٠ قايسلا نم ءزج اضيأ ىه ةيلهادلا انتلاحك تامواعملا زيمرت

 طاع ءمعسعمع لخادتلا  ؟

 لخادتلا نأ رهظ دقلو ٠ اهفكو ىرخ“؟ ىف تايركذلا دحأ ريثأت لخادتلا

 نوفيلت مقر ظفح ةلواحم كلذ لاثم ؛ عاجرتسالا ةيلمع ةءافك نم صقني

 ىلع صخش داتعي نأك وأ « ميدقلا هنوفيلت مقر ظفحت تنك قيدصل ديدج

 دجييف ناكملا اذه ريغتي مث ؛ «جارجلا» ىف نيعم ناكم ىف هترايس عضو

 ٠ ميدقلا ناكملا ىلا هجتي  يلوألا تارملا ف  هسفن

 ةيلاعفنالا لماوعلا

 نم عاجرتسالا ةيلمع ىف رثؤ_ نأ نكمي لاعفنالا نأ ثوحمبلا ترفسأ
 :ىلي امك  لقالا ىلع ثالث قرطب كلذ متيو « ىدملا ةليوط ةركاذلا

 ءاوس  ايلاعفنا ةنوحشملا فقاوملا ىف ريكفتلا ىلا ناسنالا ليمي : الوأ
 ابلافف « ةدياحملا فقاوملا ف ركفي امم رثكأ  ةبلاس مأ ةبجوم تناكأ

 ءانيعم امليف اهيف دهاش ىتلا ىئامنيسلا ضرعلا راد مسأ صخشلا ىسي
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 راد ىف الثم ضرعلا ءانثأ ىبرهكلا رايتلا عطقنا وأ ؛ قيرح ثدح اذا نكلو

 نا ريثك دجو دقف 0 مليفلاو رادلا نم لك مسا ىمني ال صخشلا ناف ةنيعم

 .ةيلاعفنالا ريغ فقاوملا نم رثكأ ةيلاعفنالا فقاوملل لضفأ ةركاذ نيثحابلا

 ةيبلسلا تالاعفنالا نأ تالاحلا ضعحب ىف رهظ دفع كلذ ممو :؟ ايناث

 نامتمالا ىف ثدحي امك « عاجرتسالا قوعت (نزحلاو فوخلاو قاقلاك)
 فرعي ال هنأب ناحتمالا ةقرو ىف اجافيو « ادعتنسم بلاطلا نوكي ال امدنع
 ةركاذلا لشف قلقلا ببسي ال انه ٠ داكلاب لوألا لاؤسلا نع الا ةباجالا
 فرعيس : لثم) ةيجراخ راكفاب طبتري قلقلا اذه نكلو « رشابم لكشب
 ةجيتن ةركاذلا ىف الشف راكفألا هذه لثم ببستو ٠ (ىبغ ان مك ليمز لك
 . عاجرتسالا ةيلمع ىف اهلخدت

 ' ذنأ نوكت ركذتلا ةيلمع نأ ىلا ةراشالا تقبس : قايسلا ريثات : اثلاث
 ةيلاعفنالا انتلاحو ٠ زيمرتلا دنع هل الئامم عاجرتسالا دنع قايسلا ناك اذا
 موقن امدنع نزحلاب رعشن انك اذاف « قايسلا نم ءزج ىه ملعتلا لالخ
 نزحلاب رعشت امدنع لضفأ ةداملا هذه عجرتسن فوس انئاف « ام ةدام ملعتب
 وهو « ةيلمعملا براجتلا قيرط نع ةجيتنلا هذه تدكأت دقو ٠ ةيئاث ةرم
 ٠ (؟44 ص رظنا) نايسنلا تايرظن نع لوقلا ليصفت دنع هل ضرعنس ام

 ىدملا ةليولع ةركاذلا ف نايسنلا  ج
 ؛مهتاربخ لك نع ةمئاد تاعابطناب ظافتحالا ىلا العف سانلا جاتحي ال

 «فيكتلا لاكشأ نم ذاكش عقاولا ىف نوكي دق نايسنلا نم اريبك اءزج ناف اذلو

 سرد لكو هتيأر رظنم لكو هتعمس راوح لك ركذتت كنأ ليختت نأ لواح
 ؛ كتركاذ قرغت نأ ىلا ىدؤيس ءىش لكب ظافتحالا نا ٠ خلا ٠.. هتنقل
 ةركاذلا ىف نايسنلا عجري دقو ٠ ىلقعلا للشلا نم عون ىلا ىدؤي امم
 « تامولعملا لابقتسا : ثالثكلا لحارملا نم ىأ ىف لشف ىلا ىدملا ةديعب

 بناوجلا هذه نع ةعيرس ةذبن ىلي اميف ركذنو ٠ عاجرتسالا « نيزختلا

 ٠ ةثالثخلا

 تامولعملا لابقتسا ءانثأ لشفلا : الوأ

 لقني نل اهنومضم مهفو اهيناعم لثمت نود تاملكلا ةءارق درجم نا

 نم بلاطلا ىوكش كلذ لاثمو ٠ ىدملا ةليوط ةركاذلا ىلا ىنعم تاذ ةدام

 ٠ «ظفحي نأ نود أرقي» هنأ



 نيزختلا ىف لشفلا : ايناث
 ةجيتن ىدملا ةليوط ةركاذلا نزخم نم تامولعملا ضعب دقفت نأ نكمي

 رورمب تامولعملا هب باصت نأ نكمي ىذلا 126688 لالحمضالاو فعضلل

 ةتهاب حبصتو روصلا ناولأ لبذت امك ايجيردت ىثالتتو للحتتف « نمزلا

 نايسنلا لدعم ةساردب ايبيرجت ةلأسملا هذه تثحب دقو ٠ نينئسلا رورعب

 نايسنلا نم ةليئض ةبسن نأ رهظف « ةظقيلا لالخ هلدعم لباقم مونلا ءانثأ

 ىف نايسنلا نأ ىلا ريشي امم « ةظقيلا تارتف ىف اهنع مونلا ءانثأ ثدحت

 -اسمك « درفلا هب موقي ىذلا طاشنلا ىلع رثكأ دمتعي ىدملا ةليوط ةركاذلا

 نارثؤي ١١"(  ؟9 ص ص رظنإ) ىعجرلاو ىدعبلا لخادتلا نأ رهظ
 ٠ عاجرتسالاو نيزختلا ىتيلمع ءانثأ ىدملا ةليوط ةركاذلا ىف

 عاجرتسالا ىف لشفلا : اثلاث

 ةيلمع لشف' نع ىدملا ةليوط ةركاذلا ىف نايمنلا تالاح- نم ريثك جتنت

 سيلو ةنزتخملا ةمولعملا ىلا لصوتلا ىلع ةردقلا مدع ىنعمب « عاجرتسالا

 « ىدملا ةريصق ةركاذلا نم سكعلا ىلع كلذو « اهتاذ ةمولعملا دقفل ةجيتن

 ةيلمع تدعو) نيزختلا ةعس ىطختل ةجيتن نايسنلا ناك ةريخآلا ىفف

 ٠ (اطخلا نم ةيلاخ عاجرتسالا

 ةلواحم هبشي ىدملا ةليوط ةركاذلا نم ةمولعم عاجرتسا ةلواحم نأ
 باتكلا ىلع لوصحلا ىف لشفلا ناف ؛« ةمخض ةبتكم ىف باتك ىلع روثعلا
 نوكت دقف « دوجوم ريغ هنأ ةرورضلاب ىنعي ال (ةمولعملا وأ رصنعلا وأ)
 ريغ ةقيرظن افكمم يةطانسا نوكي ةقود# اسطخلا قاكملا نلا ارظان
 ةفورعملا تاربخلا كلذ ىلع ليلدلاو ٠ كل حاتم ريغ نوكي مث نمو « ةحيحص
 عاجرتسا ىلع صخشلا ةردق مدع ىهو « اريثك اهلباقن ىتلاو اعيمج انل
 ىف ثدحي امك دعب اميف هلقع ىلا زفقت مث « اهيلا ةجاحلا تقو قئاقحلا
 ةياهن دعب ءامسألا وأ خيراوتلا دحاك ام ةمولعم ركذتن ثيح « تاناحتمالا
 ٠ هءانثأ اهركذت ىف امامت لثفن نيح ىلع « ناحتمالا

 ضعب نأ وه عاجرتسالا ةيلمع لشف ىلع للدي رسخآ لاثم كانهو
 تايركذ فشك ىلع مهتردقب نورعشي  ىعانصلا ميونتلا نم ريثأتب  سانلا
 « ىرخآ لاوحل ىف مهدي لوانتم ىف نوكت ال ىتلاو « ةركبملا مهتلوفط
 ىلا ةلدألا هذه لك ريشتو ٠ ىسفنلا جالعلا ىف ةهباشم تاربخ كلذك ثدحتو

 لضفأ جئاتن ىطعي فرعتلا رابتخا نأ كلذ ليلدو « اهعاجرتسال ةحيحص
 ٠ (؟15- ١18 ص ص رظنا) عاجرتسالا رابتخا نم

 - 5مم



 'م-مأ-لنمءامصعسم مطعسممت عمم (1019) «ناسللا فرط ىلع» 5 رهاظ

 "ع, عاجرتسالا ةيلمع ىف لشف ىلا عجري نايسنلا نأ ىلع هلدآلا نم
 :ةيمويلا ةايحلا ىف اريثك انلباقت ةرهاظ ىهو؛«ناسللا فرط ىلع» ةرهاظ
 الا « ابيرقت انكمم ودبي ىدملا هليوط ةركاذلا سس عاج. رتسالا نأ ىنعتو'

 ركذت كتلواحم كلذ لاثمو ٠ ةعرسب متي ال وأ « ةميلس ةروصد متي ال هنأ
 « مسالا اذه فرعت كنأ امامت دكأتم تنأو 0 الثم صحش مساك ام ءىث

 تقولا ىف  كنكلو « هركذت كشو ىلع كئأو « «كئاسل فرط ىلع» وهف
 ٠ كنهذ ىلا هراضحتس١ عيطتست ال نهارلا

 ةركاذلا نم ةثالثلا عاونألا نيب قورفلا 4

 "(٠ لودج رظنا) عاونألا هذه نيب ةنراقم «فوديفاد ادنل» تدروأ

 ىدلا ةليوطو ىدللا ةريصق : نيتركاذ دوجو ىلع ةلدألا و

 مهأو « ىدملا ةلبوطو ىدملا ةريصق : نيتركاذ دوجو ىلع ةريثك ةلدألا

 ٠ حملا تاباصاو نيتركاذلا نيب قورفلا : ناليلد ةلدألا هذه

 نيتركاذلا نيب قورفلا 1

 ٠ امهتيب قورفلا (؛ -7) لودج صخلي

 خملا تاباصما - ب

 ةريصق ةركاذلا ىلع طقف رثؤت هند كدهققع خملا تاباصا نأ رهظ

 : ىلي امك ناعون  لاجملا اذه ىف  اهلو ٠ ىدملا
 « سأرلا ىف ةديدشلا ةباصالا وأ هوعنكةةهد خملا جاجترا : الوأ

 ةركاذ نادقف خملا جاجترا ببسيو ٠ طوقس وأ ةديدش ةمدص ةجيتن

 ةرشابم ةقباسلا ثادحاألا ضيرملا ىسني ثيحب 26087306 ةختصهءقأ5 ايعجر

 دق ةركبملا ثادحالل صاخشألا ءالؤه لثم ةركاذ نأ مغرب « ةباصالا ىلع

 ْ ٠ ةميلس نوكت

 دوجو ىلع لدي امب « هتاذ رمألا ناويحلا ىلع براجتلا دكؤت امك

 ريسلاك) انيعم المع براجتلا هذه ىف.ناويحلا ملعتيو ٠ ةركاذلا نم نيعون
 ابايغ ثدحت ةيجنشت ةيبرهك ةمدصل ضرعتي مث ٠ (ةهاتم ىف راسيلا ىلا

 نيب لصافلا نمزلا ناك اذا هنأ رهظف ٠ خملا جاجسراك ىعولا نع اتقؤم

 ةركاذلا ىف ةملعتملا ةباجتسالا لظتو « اريصف ةمدصلاو ىلصألا ملعتلا

 لس ماذا
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 ىدملا ةليوطو ىدملا ةريصق : نيتركاذلا نيب قورفلا ؛ (؛ -7) لودج

 ىدملا ةليوط ةركاذلا ىدملا ةريصق ةركاذلا ١ ةنراقملا هجو

 ىناعملا ىلع دمتعي | ةيعمسلا ةرفشلا لفت زيمرتلا

 ماوعال تاعاس نم قئاقد وأ ناوك ةدمل نيزفختلا

 « دوهجم ىلا جاتحي | « دوهجم ىلا جاتحي ال :
 نايسنلل ىميئر ببس أطخلا نم لاخ جاجرتسالا

 ةركاذلا نم ركذتلا ةيلمع نم

 ةيئاهن ال ةعس | (5 6 نم ىأ) ؟ ب ال |ةنزتخملا رصانعلا

 ىسيكرلا هببس| ةديدجلا رصانحأما لحت قنانسستلا
 عاجرتسالا لشف ةميدقلا لحم

 ةرتفلا تناك اذا امأ ٠ اهيغلتو ةركاذلا حسمت ةمدصلا ناف « ىدملا ةريصق

 لمو دق ملعتلا نوكيو « ايبسن ةليوط ةمدصلاو ىلصألا ملعتلا نيب ةينمزلا

 براجت تدكأ دقو « اهيف رثؤت ال ةمدصلا ناف ؛ ىدملا ةليوط ةركاذلا ىلا

 ٠ جئاتنلا هذه ةديدع

 نم ءزج لاصئتسا) عرصلا تابون فيفختل:ىرجت ىتلا ةحارجلا : ايناث
 فسععموق 0ع ةدصعوأ9 اقحال ةركاذ نادقف ةحارجلاهذه ببست: ( نومآن رق

 زيمرت ىف لشفيو « ةديدج ءايشأ ملعت ىلع هتردق ضيرملا دقفي ثيحب
 ةلكشم هيدل دجوت ال نيح ىلع « ىدملا ةليوط ةركاذلا ىف ةديدج تامولعم

 ةيلمعلا ءارجأ لبق تاراهم وأ تامولعم نم هملعت نأ هل قبس ام ركذت ىف

 . ةليوط ةركاذلا نم تامولعملا عاجرتسا ىلع هتردق ناف اذلو « ةيحارجلا
 ٠ ةميلس دعت ىدملا

 نيتركاذلا نبب ةقالعلا

 ىدملا ةليوطو ىدملا ةريصق : نيتركاذ دوجو ىلع نذا ةريثك ةلدألا

 ؟ ناطبترت فيك وه انه مهملا لاؤسلاو ٠ انيب امك
 ىلا لخدت اهل هبتنث ىتلا تامولعملا نأ «نيرفيش « نوسنكتأا» ضرتفي

 قيرط نع اهب ظفتحي نأ اما « نيرمأ دحأ اهل ثدحيف ىدملا ةريصق ةركاذلا

 ٠ (ةعيدقلا رصانعلاب ةديدجلا رصانعلا لادبتسا) ةحازالاب دقفت وأ « راركتلا
 لشفلل ةضرعم اهنكلو « ةدودحم ريغ ةعس تاذ ىدملا ةليوط ةركاذلا دعتو

 ىف اهزيمرت متي ىكل تامولعملا ناف كلذ ىلا ةفاضالابو ٠ عاجرتسالا ىف

 سؤال



 ةريصق ةركاذلا نم لقنت نأ تامولعملا هذهل دبذبف « ىدملا ةليوط ةركاذلا

 كلذ ىنعيو ٠ نيتركاذلا نيب طبري ىذلا مهملا ضارتفالا وه اذهو « ىدملا

 ٠ ىدملا ةليوط ةركاذلا ىف هزيمرتب موقنو )ع ام ائيش ملعتن نأ اننكمي هنأ

 ىلا ىدملا ةريصق ةركاذلا نم ةمولعملا لفتنت فيك : وه مهملا لاؤسلاو

 لاقتنالا وأ 1ةهكن#6“ ليوحتلا اذه نأ ةباجالاو ؟ ىدملا ”ةليوط ةركاذلا

 : اهنم قرط ةدعب متي ةيناثلا ىلا ىلوآلا نم

 ١ نيعم روصن وأ ةيلقع ةروعب نيتملك طبر «

 .٠ ةرابع وأ ةلمج د يريصكا رو يعاد اطااوز ةفاضا  ؟

 *  راركتلا ٠

 ةصرف برقأ ىف ةحازالل ضرعتي هناف ام رصنع راركت ىهتني امدنعو
 ناك اذاو ٠ ىدملا ةريصق ةركاذلا نم دقفي اذكهو « ديدج رصنع لوخدب
 ٠ ىدملا ةليوط ةركاذلا ىلا لقتني رصنعلا ناف ايفاك راركتلا

 5 ٠.1 م
 الأ يمل را كمل ) نم 1 *

 00 امه نايسنلاو 00 ( طظفحلا 0 0 ر> نأيسنلا

 0 ثدح ناو ؛ ها لو ؛ةوه ىف هعجرت.كذ امدنعو

 سفنلا ءاملع اهمدق ىتلا تايرظنلل ضرعن نأ لبقو ٠ هانيسن دقل : لوقن
 ٠ نايسنلا هذختي ىذلا ىنحنملا نيبن « نايسنلإ ريسفتل

 ةضرع رثكأ ةربخاا 5 ةمولملا تناك ةينمزلا ةرتفلا لوط داز املك

 ثدحي الو :٠ (الثم راركتلاك ىرخ“ لماوع لخدتت مل ام كلذو) نايسنلل
 اعبت ريسي لب « ةقستم ةيلزانت ةقيرطب متي الو « ةيئاجف ةقيرطب نايسنلا
 همسر نم لوأو + 1501ععاانمو 0027 نايسنلا ىنحنم ىعدي صاخ ىنحنل

 ةقيرط مدختسا ثيح « (4 /!  لكش رظنا) 1840 ماع «سواهجنبا»

 عضوب ماق ءبراجتلا هذه ىدح| ىفو؛4(؟44 ص رظنا) ملعتلا ةداعا سايق
 ةينمز تارتف دعب اهركذت ىلع وه هتردق ساقو«ىنجملا ميدع اعطقم ٠١

 لكش روصيو « ةبرجتلا هذه جئاتن (5 )7  لودج نيبيو ٠ ةفلتخم
 ٠ نايسنلا ىنحتم (ه -1/)

 تاضارتعا «سواهجتبا» اهمسر ىتلا نايسنلا تايئنحنم تهجاو

 كوكا



 1 ليتل تعا كالا نش ©كددأ ! ار نتأ

 صوحفم ىلع هبراجت نم اهجئاتن تدمتسا هدأل رظد سيرجملا ضعب نم
 دعت اهمسر ىتلا تاينحنملا نأ دعب اميف رهظ كلو ٠ 2هسفد وه) دحاو
 ىلع براجت نم ةجرختسملا تاينحنملل هاعلا هلكش ىف ةقباطمو ةقيقد
 م ىتل كلت نع ةنصم ةيبيرجت تاءارج بمدحتب ىتلو ريبكأ تانيع

 اهمدختسا

 ركذتلا تاسارد دئار )١86١  ١14١0( سواهجنبا نامريه : (؛ 410) لكش

 ةفلتخم تارتف رورم دعب ركذتلا ةبش : (0 - ) لودسج
 ركذتلا ةبسن ةيضقنملا ةيئمزلا ةرتفلا

 ٠ ةقيفد 204

 ١ ةعاس 00

 م موبي

 مر ناسموي

 111 لس سس

 عيمج ىلع قيطني ال ىنحنملا اذه نأ  ىرخأأ ةيحان نم  رهظ نكلو
 داوملل اعبت اريبك افالتخا فلتخي.نايسنلا ثودح لدعم نأو . تالاحلا

 بيلي #88 سي
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 ملعتلا دعب مايآلا رورم
 نايسنلا ىنحشم : (6 -1) لكش

 ىلعو ٠ ابلاغ ىسنت ال اهئاف بلق رهظ نع ةيظفل ةدام ظفحب الثم انمق اذاف
 ةفلتخم عاونأ نايسن نع ةمهم تامولعمب انربخي ىنحنملا اذه ناف لاح لك
 ءاهانيقلت ىتلا ةيعماجلا تارضاحملاو رعشلاو ةيكرحلا تاراهملاك ملعتلا نم
 ملعتت امدنع» : ىلي امك اهزجومو «سواهجنبا» تافشتكم ىدٌؤم ناكو
 ائنكلو « ىلوألا تارتفلا ىف هنم اريثك ىسشن ام ابلاغ ائنأف « اديدج ائيش
 . «ةليوط ةدمل لقألا ىلع هنم اضعب ركذتن

 نايسنلاب ةلجعملا لماوعلا ب

 ىه لماوع ةثالث ىلع نايسنلا ةعرس دمتعت
 وأ رثأتلا قمع ٠ ملعتلا هسجرد) 375800 6888:[5 رثآلا ةدش ع ١

 (عابطنالا

 نأ؟ كلذ ريطع ىدع نمقي ىتل زماوعلا ةوق - '

 5 ركمي بيح ٠ نالماسم ناس هةهطيبرم تدرقلا قورفلا *

 ظافدحالو هصين هيف م رتلا فورظن مع دمتعد وورف دجو

 لم وعلا ةدهع ضعفت ليصقت ىلب فمدقع

 عفا



 لوقوع وجمتسو عمق 01مل عقطتلات دئازلا ملعتلا و صقانلا ملعتلا : الوأ

 لاقيو ٠ «ةدحاو ةرم لماكلا عيمستلا» كاحم ىلا عفتري مل اذا لماكلا نم لقأ وأ اصقان ناك هملعت نأ ىأ «ملعتلا صقان» هنأ سردلل لاقي
 اذا ةلاح ىف « كاز ملل عت هل ثدح.|وأ «ملعتلا دئاز» هنا هسفن سردلل
 .٠ «لماكلا عيمستلا كحم» نع داز ىتح رثكأ صوحصفملا هسرد وأ هركاذ
 نع ةدئازلا) ةيفاضالا ةركاذملا ذه ىف لذبي نأ ملعتملا ىلع ىغبنيو
 سردلا ةءارق ناف « ةقباسلا تارملا ىف امك هتاذ ديدشلا هابتنالا ( ملعتلا
 ناف « كحملا اذه ىلا لوصولا دنعو ٠ ادكاز املعت دعت ال هابتنا نود
 ماق رخآآ سرد نم لضفأ هب ظفتحي ؛ دئاز ملعت هل ثدح ىذلا سردلا
 بسانتي ةداملاب ظافتحالا ناف ماع هجوبو ٠ داكلاب هملعت درجمب صوحفلا

 كلذ دعب رهظ نكلو ٠ (رجورك«سواهجنبأ جئاتن) ىلصألا ملعتلا ةيمك عم
 .بولسأ لضفأ وه ةداملا نم نكمتلا دعب ةلوقعم ةدل بيردتلا رارمتسا نأ

 ماونطداعف هب 3ةدم5ع3 .عمجملا ملعتلاو عزوملا ملعتلا : ايناث

 «ةلصتم ةدحاو ةسلج ىف سرد ظفح وأ ةمئاق ةءارق نيب قرف كانه له

 تارتف اهضعب نيبو اهنيب كرتي تاسلج ةدع ىلع هتاذ لمعلا عيزوت نيبو
 ةلاحلا ىف لضفأ سردلا ملعتي صوحفملا نأ ةركبملا ثوحبلا تفشك ؟ ةينمز
 ٠ امامت لضفأ نوكيس «ظافتحالا» نأ لب « بسحف اذه سيلو ٠ ةيناثلا

 اهلوأب ماق براجتلا نم ديدع ةليصح. نم ةماعلا ةجيتنلا هذه تجرخ دقو
 نأ نكميو ٠ ىنعملا ةميدع عطاقم تاذ مئاوقب )١1880( سواهجنبا
 ةداعا لك دعب ىوقأو ىوقأ حبصي راركتلا نع جتانلا رثالا» نأ جتئتسن

 .٠ «ملعتلل

 حلصت ذا « ىرخأ ىلع ةقيرط ديؤت ال ةثيدحلا ةيبيرجتلا جئاتنلا نكلو'
 نم نيعونلا نيب عمجلا نأ رهظ دقف كلذ عمو ٠ داوملا نم عونل ةقيرط لك
 ٠ تاناحتمالا ءادأ ىف ةيلعاف رثكأ ملعتلا

 نم وهو ىتآلا نوناقلا (18919) 10586 «تسوي» عضو : تسوي نوناق
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 ىأ) اهتاذ ةوقلا (سوردلا وأ) تايعادتلا نم نينثال ناك اذا ١

 « ةيواستم ريغ ارامعأ امهل نكلو رضاحلا ىف (اهسفن :ةيعاجرتسالا ةميقلا
 ٠ ثدحألا نع امهمدقأ ةوق نم ديزي راركتلا ناف

 نآلا اهتاذ ةوقلا (سوردلا وأ) تايعادتلا نم نينثال ناك اذأ  ؟

 دل 586



 دقفيم مدقألا سردلا وأ ىعادتلا ناف ؛ ةيواستم ريغ ارامعأ امهل نو
 ىف هب ظفتحي مدقالا نأ ىأ) نمزلا رم املك ربكأ ءطبب (ىني) هتوق
 ٠ (لضفأ ةروصب لبقتسملا

 زقفحلا ىلع سردلا لوط ربثأت : اثلات

 ليولع امهدحأ نيسرد ملعتب صوحفملا ماق اذأ هنأ ىلع نوبرجملا قفتي
 عيمستلا وهو « امهل دحاو كحم ىل؛ صوحفملا لصي ىتح. « ريصق رخآلاو
 ةبسنلاب لضفأ نوكتس ظافتحالا ةجبرد ناف « نيترم وأ ةرم سردنل حيحصلا
 نوبرجملا اهديأ ىتلا سواهجنبا جئاتن ىدحلا هذع تنئاكو 0 لوطألا سردلل

 لاوطأ تاذ مئاوق (صوحفملا وه ناك ذا) سواهجنبا ملعت دقف ٠ نوثدحملا
 نيبيو ٠ ةعاس ؟14 دعب اهملعت داعأ مث « ىنعملا ةميدع عطاقملا نم ةددعتم

 * 5 ةكلضع راخدالا وأ ظافتحالل ةيوئملا ةبسنلا (1-1) لودج

 ىنعملا ةميدع عطاقمل ملعتلات ارم ددعو راخدالا ةبسن : (7-1) لودج

 راخدالا ىلصألا ملعتلا تارم ددع عطاقملا

 10 ةءارق 1 ١

 2ظ1 ةعارق 0 11

 04 ةرارق 5 ان

 ةروصب هب ظفتحي (لوطألا) بعبألا سردلا نأ بيرغلا نم سيلو
 ظافتحالا جتنيو ٠ لوطأ ةسارد ىلا جاتحي بعصألا سردلا ناف « لضفأ
 ليوطلا سردلا لصي ىكلف « ةداملل لوطألا ةساردلا نع ىوقألا راخدالا وأ
 دئازلا ملعتلا نم اديزم بلطتي كلذ ناف حيحملا عيمستلا ةطقن ىلا
 ١-0 ءازجالل

 ىف لوطأ انمز قرغتست ةليوطلا ةمئاقلا نأ وه رخآ لماع كانهو
 اهملعت ةداعا دنع نمزلا ىف ريفوتل ةحاتم ةصرفلا تناك كلذل « اهملعت
 . (دئالفوه جئاتن)

 هجاوي امدنع نكلو 4 صاخ ديج نود هملعت نكمي ريصقلا سردلاو

 طبريو ةداملا مظني ىكل هعفدي كلذ ناف 3 ليوط سرعدب سمحتم صوحفم

 ناف مث نمو « ةكرتشم ناعم وأ تاقالعب ضعبو اهضعب اعم ءازجألا نيب
 بيكرتلا ىذ ريصقلا سردلا نم لوطأ ةرتف ىقبت «ةيوقلا ةبيكرتلا» هذه

 ا



 ةداملا نم ةفلتخم عاونأ ظفح : اعبار

 ةريبك ةجردب «دئاز ملعت» هل ثدح دق نوكي ءادكلا اذه لثم نأ ركذتن نأ بجيو٠ ةليوط ةينمز تارتف ربع لقأ دقاف عم ؛ اهب ظافتحالا متي « ةبتاكلا 3191 ىلع ةباتكلا لثم ةيكرحلا ةراهملا نأ دجو دقف ٠ ىنعملا ةميدع ةداملا دم لضفأ اهب ظفتحي « ةعرسب اهملعت مت ىتلاو « ىنعملا تاذ ةداملا
 ٠ لمعملا قف ةمدختسملاو ىنعملا ةميدع عطاقملا مئاوق ىلا ةنراقملاب

 نمز ةقالع ىلع تبرجأ ةبرجت « سفنلا ملع ىف ةركبملا براجتلا نمو
 عسصطقم نيصوحفملا نم ةعومجم اهيف ٍظفح « ةداملا نومضمب ملعتلا
 رعشلا نم ةملك ٠ « رثنلا نم ةملك ٠٠١ ؛ درفم مقر ٠ ؛ ىنعملا ميدع
 ءارجالا اذه اننكميو ٠ (لاحلا ةعيبطب ىنعملا تاوذ نم رعشلاو رثنلا)
 ةجرد ىف فلتخت ىتلا داوملا نم اهتاذ ةيمكلل ملعتلات الدعم ةئراقم نم
 ٠ جئاتنلا هذه (7 ب ) لودج نيبيو 13/1ةدشنمواتآهس655 ىنعم نم اهل أم

 ىنعملا ةفلتخم داوم ملعتل“مزاللا نمزلا : ١(  ؟) لودج

 ملعتلا اهيف مت ىتلا ةداملا عون قئاقدلا ٍطسوت

 فرب ىنعملا ةميدع عطاقم ١

 10 ا ماسقرأ 7

 1 ىنعم هل رثن -. *

 ٠١6 ىنعم هل رعش ب ؛

 ٠ عرسأ امهملعت ناك ىنعملا تاوذ نم رثنلاو رعشلا نأ حضاولا نمف

 ملعتلل ىلاتلا طاشنلا : اسماخ

 ؟ نايسنلا ةجرد ىف ةريثابم علعتلل قحاللا طاشنلا عونل ريثأت كانه له
 « «ةظقيلا  مونلا» ةساردب فرعت ددصلا اذه ىف ةريهش ةسارد تيرجأ
 تاقوأ ىف مهركذت سيق مث « نيعم لمع ءادأ ىلع دارفألا شعب برد ثيح
 مهلامعأ ىلأ ةرشابم دارفاألا ءالؤه فصن بهذ دقو ٠ ةفلتخم ةقح
 فصنلا مات نيح ىلع« (ةظقيلا ةلاك) مهتابيردت ءادأ دعب. ةفولأملا ةيمويلا
 نايسنلا لدعم نأ رهظو « (مونلا ةلاح) بيردتلا دعب حارتسا وأ رخآلا
 تمان ىتلا ةعومجملا ىدل هتم ربكأ ناك ةظقيتسملا ةعومجملل ثدح. ىذلا
 ٠ بيردتلا دعب

 لم ؟8مهل



 ىلقع طاشنب راكذتسالا فدري نأب بلاطلل حصني ال ماع هجويو

 ةحاار ةرتفب هفدري نأب ىصوي لب « جنرطشلا بعل وأ ةقمعتملا ةءارقلاك

 ٠ كلذ هباش امو فيفخ ىكرح طاشنب وأ ةريصق

 نايسنلا تايرظن .- ج

 ايئزج ةحيحص اهلك نوكت دقو « نايسنلا ريسفتل تايرظن ةدع تعضو
 قرطي ثدحصت اهنا ثيحب ةدقعم ةيلمع نايسنلا نأل كلذ « لقآلا ىلع

 : ىلي اميف تايرظن عبرأل ضرعنو ٠ ةئيابتم فورظ تحتو ةفلتخم

 ابلوبذو ةركاذلا راثآ فحذ ةيرظن : الوأ

 8265 راثآنأ  نايسنلاتايرظن مدقأ نم ىهو - ةيرظنلاهذه ضرتفت
 ؛للحتلاو لالحمضالل ةضرعم (اهيف راثآ نم ملعتلا هكرتي ام ىأ) ةركاذلا
 ىثالتت نايحألا ضغغب فو « تقولا رورم عم ىثالتت وأ لبذت اهنا ثيحب
 فخت ىتلاو « ةقرولا ىلع ملقلاب اهعضن ىتلا طوطخلا كلذ هبشيو ٠ امامت
 ةداعاو طوطخلا هذه عبتتب اهتفيظو رمتست نأ وأ « تقولا رورمب لبذتو

 . اهقوف مسرلا
 عاجرتسالا ىف لثفلا ةيرظن : ايناث
 ةركاذلا رثأ نأ ةقباسلا ةيرظنلل افالخ  ةيرظنلا هذه باحصأ ىري

 رمتسي ابلاغ هئاف « ىدملا ةليوط ةركاذلا نم اعزج حبصأو هنيوكت مت اذا

 ةدئافلا ةميدع ةركاذلا ىف ةنزتخملا تامولعملا ىقبت نكلو ٠ ةايحلا ىدم
 نم نكمتن مل اذاف « عاجرتسالل ةلباقو ةحاتم نكت مل ام انل ةبسنلاب
 دق نكلو ٠ اهانيسن اننا لوقن « رخآل وأ ببسل تامولعملا هذه عاجرتسا

 ىف الشف ابلاغ نوكي لب « ةركاذلا لشف ىلع اعطاق اليلد نايسنلا نوكيال
 هبشت ةركاذلا» : هلوقب فقوملا اذهى هفنلا ءاملع دحأ هبش دقو ٠عاجرتسالا

 ةمظنم ريغ نوكت اهنكلو « فانصالا لك هيف نزخت عئاضبلل امخض انزخم
 وتلا ىف انيعم ائيش دجن نأ امئاد لهسلا نم سيلف اذلو « امات اميظنت
 ٠ «هيلا جاتحن امدنع ةظحللاو

 ضرعتن ةيموي ةربخ عاجرتسالا ىف لشفلا ةجيتن تقؤملا نايسنلا دعيو
 رداق ريغ اهيف كسفن تدجو ةريثك اتاقوأ كانه نأ كشالف « اعيمج اهل
 ةصاخبو ةعاربب اهعجرتست 5 دعب أميق كنكلو  ةنيعم تامولعم ركذتت ذتت نأ ىلع

 ٠ كتركاذ ريثي ءىش ثدح اذا

 رثؤت نإ نكمي ىتلا لماوعلا نه دجال رولا نم ديدع قرجلأ دقو

 -_؟ةملال



 ضعب كانه نأ اثم دجو دقف ؛ ءىم وأ ديج لكشب عاجيرتسالا ىلع

 ىتلاو « اهتاذ ةيقيزيفلا ةملجلا ىف ةلوهسب اهؤاعدتس نكمي تامولعملا
 ىرصبلا روصتلا لالخ نم ىتح وأ هسفن م ردلا لصفلاك + مخجل اهيف مت
 عاجرتسا 03 مسمأ ركذت ىلع اندعاسب امم 3 نمردمل ندد ذهل : ةسلجلل

 .٠ ةرم رخآل هائيأر وأ صخشلا انه اهيف انلباف ىتلا ةيفيريفلا فورظلا

 ةلاحلا ىف نوكن امدنع ةيلعاف رثكأ نوكي عاجرتسالا نأ رهظ امك
 ٠ ىلوألا ةرملا ىف ةمولعملا هذه انبستكا امدنع اهيف انك ىتلا اهتاذ ةيجازملا

 ريثأتلا مت « « 80+ راووب» اهارجأ ىتلا ةريهشلا تراخجتلا ىدحلأ ىقف

 « ىعانصلا ميونتلا قيرط نع نيصوحفملا نم ددعل ةيلاعفنالا ةلاحلا ىلع
 ةلاح ىف اوناك امدنع ةدحاو « تاملكلا نم نيتمئاق ملعتب اوماق ثيح

 كلذ دعب مهرابتخلا متو * ةنيزح ةلاح ىف اوناك امدنع ىرخألاو «ةديعس

 اوناك ىتلا اهتاذ ةيلاعفنالا ةلاحلا ىف مهضعب ناك ثيحب « عاجرتسالا ىف
 ةلاح ىف رخآلا مهضعب ناك نيح ىلع « مهملعت لالخ. ميوذتلا دنع اهيف

 ةردق ىلع ريثأتلا ف لاعف رود اهل ةيجازملا ةلاحلا نأ نيبتف ٠ ةفلتخم

 نيذلا نيصوحفملا تاجرد تناكو ٠ تاملكلا عاجرتسا ىلع نيصوحفملا

 لضفأ « ةديعس ةلاح ىف مهو اهوملعت ىتلا ةمئاقلا ىلع ةداعسلاب !ومستا

 اوناك امدنع لضفأ لكشب اهعاجرتساب ةنيزح ةلاح ىف مهو ةمئاقلا اوملعت
 .ةديعس ةلاح ف مهو اهل مهعاجرتسا ىلا ةنراقملاب كلذو « ةنيزح. ةلاح ىف

 اوركذت دقف « مهتلوفط ثادحأ عاجرتسا مهنم بلط مث « ةديعس ةيلاعفنا

 تقدصو ٠ ةراسلا ريغ ثادحألا نم اليلقو ةديعسلا ثادحالا نم اريثك

 اديزم اوركذتف ةنيزح ةيلاعفنا ةلاح ىف صاخشألا ناك امدنع اهتاذ ةجيتنلا
 ٠ ةراسلا ريغ ثادحألا نم

 اداه هعدعع  لخادتلا ةيرظن : اثناث

 تامولعملا نم عون ىأ ركذت ىلع انتردق نأ ىف ةيرظنلا هذه صخلتت

 ىف هملعتن ام ناف « ةركاذلا ىف ةئزتخملا تامولعملا نم اهريغ عم لخادتت

 فوس امب كلذك رثاتيو « ىغاملا ىف هانملعت امب ايسكع رثأتي رضاحلا
اهل هبتنن ىتح سفانتت تامولعملا فلتخم ناو ٠ لبقتسملا ىف هملعتن

 » 

 ٠ كلذ ىف اعيمج حجنت ال اهنكلو ١ ءاقبلا لج' سم عراصتتو

 طمقمالع لهلعأ عدم قدعبلا لخادتلا

 وهو « ةديدجلا تامولعملا نايسن ىف ةميدقلا تامولعملا ببستت هيفو

 سه ؟ؤةؤةا



 , (اثيدح.) اريخأ اهملعت مت ىتلا ةداملا عاجرتسا ىلع رثؤي هنأل ىدعب
 اهب ماق ةروثأم ةبرجت ىفف ٠ براجتلا نم ديدع ىف كلذ ىلع ةنهربلا تمت
 نم ةنوكم ةمئاق نيصوحفملا نم ةعومجم ظفح ( +84 دوورادنأ»

 ةمئاقلا عاجررتسال مهرابتخا مت ظفحلا نم نيموي دعبو « تافصلا نم جاوزأ
 مت لئامم ىنمز لصاف دعبو ٠ ةيناثلا ةمئاقلا ظفح مهنم بلطو ىلوألا
 . ةثلاثلا ةمئاقلا ظفح مهنم بلطو ةيئاشلا ةمئاقلا ىلع مهرابتخا
 ةمئاقلا ظفح مهنم بلطو ةثلاثلا ةمئاقلا ىلع معرابتخا مت نيموي دعبو
 « ةعبارلا ةمئاقلا ىلع مهرابتخا مت - نيموي دعب  ةياهنلا ىفو ٠ ةعبارلا
 ٠ ةبرجتلا هذه ةجيت١ (58  ا/) لكش نيبيو ٠ ةبرجتلا تبتنار
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 مئاولقلا

 ىدعبلا لخادتلا : (5 ا/) لكش

 ةمئاقلا نأ ىلا ريشي امب«ةدمعألا تاعافترا ىف قستملا ضافخنالا ظحدايو

 ةيناثلاو ىلوآلا نيتمئاقلا نأو « ةيئاثلا ةمئاقلا ركذت ىف تلخدت ىلوألا

 ةردق ق قسم روهدل ىلا كلذ ريشيو * اذكهو ةثلاخلا ةمئاقلا عم الخادت

 ٠ الوأ مت ىذلا ملعتلا رثأ مكارتل ةجيتن ةديدجلا داوملا ركذت ىلع صوحفملا

 ىرخأ عم ةديدجلا ةداملا هباشتت امدنع ءالجب ةرهاظلا هذه حضتتو

 هذه نع ةجتانلا تالكشملا اريثك لقت نيح ىلع « ةركاذلا ىف اهنازتخا قبس

 ٠ ةميدقلا ةداملا نع امأمت ةديدجلا ةداملا فلتخت امدنع ةرهاظلا

 ملعت نأ اهنم ةريثك ىدعبلا لخادتلا ىلع ةيعقاولا فقاوملا ةلثمأو

 لطعي دق ةيئابسألا ةغللا ف سرد ظفحو(مدقلا ةرك ملعت لطعي دق ةحابسلا

 امهنيب ال كلذو « هنايسن ىلع دعاسيو ةيلاطيالا ةغللا ىف هولتي سرد ظفح

 ٠ ريبك هباشت نم

 ل 7



 هجموعاتع اصامت م 5ع  ىعجرلا لخادتلا

 وهف « ةميدقلا تامولعملا نايسن ىف ةديدجلا تامولعملا ببستت هيفو
 . وتلا ىف رخآ طاشن هولتي امدنع ملعتلا ف صقانت وأ فكو ليطعت نذا
 لاثم ٠ طاشنلا وأ ملعتلا نم نيعونلا نيب هباشت كانه ناك اذا ةصاخبو

 كلذ عبتأ مث « نهمتأف ةيسئرفلا ةغللا نم تادلك بلاطلا ظفح ا كلذ

 ٠ ةحار ةرتف وأ ىذمز لصاف نود ةيلاطيالا ةغللا نم تاملك لظفحب ةرشابم

 عفاد نع جتانلا نايسنلا ةيرظن : اعبار
 اننأل ةركاذلا ىف ةنزتخم تامولعم ىسنن انئأ نيرظنملا ضعب دقتعي
 تالكشم وأ ء هعركن صخش مسا ىسنن نأك « اهنايسن دو  ةطاسبب -
 اذه يف ةئيم ةريش مهل نورماقملاو ٠ انتايح ىف ةنيعم ةرتف ىف انب ترم
 ىتلا تابسانملا نوسنيو اهيف اوحبر ىتلا تاقوألا نوركذتي ذا « لاجملا
 اذسح. ناك مهعادأ نأب فئاز ماسع ساسحا مهيدل نوكتيو « اهيف اورسخ

 : . نينسلا ربع

 كرالا ب اهروم اوزربأو « ةيرظنذلا هذهب نويسفنلا نوللحملا متها دقو

 ذنبمكخ ناسكلا أ نيد تفشك ةيااتلا تاساددلا نكل او ٠ صاخ هجاوب ذاشلا

 ماوس .اهن اريثك زأت ةقيقدلا ىفو ٠ ءايوسألا ةايع. ىف ةيمدأ لقأ « ام عفاد
 ءادتس نون نأ نكيي ىتلاو « ةلؤملا ةيرملا ثادحألا ةرمتسللا تايركذلا

 ضعب ىف ثدحي عفادل ةجيتن نايسنلا نأ ودبيو ٠ اهاسنن نأ انعطتسا اذا

 ءزجل اببس دعيو ! انمظعم ىنمتي امم لقأ راركتب ثدحي هنكلو « نايحألا

 ٠ ىسن امم طقف ريغص

 ةماوعسنءاع 816ه  كنراجيز رثأ

 ةيعفادلا رثأ ةساردب 1191 ماع ةمتهم «كنراجيز امولب» ةثحابلا تناك

 تناك دقف « لاجملا ةيرظن نم ساسأ ىلع اهبراجت ثماقأو ؛ ركذتلا ىلع

 أدبي امنيح. هنأ ةيرظنلا هذه ءىدابم نمو ةبع5ذ5 «نيفيل تريك» ل ةذيملت

 « لوموملا ؟عهقاد» رتوتلا نم ةلاجح ثدحي هناف نيعم طاشن وأ لعف

 ٠ طاشنلا كلذ وأ لعفلا اذه لمتكا اذا الا ىهتنت ال ىتلاو

 دق لمعلا فصتنم ىف ام درف ةعطاقم نأف «نيفيل تريك» ةيرظنل اعبتو

 مدع نم ةلاح ىأ « درفلا لخاد رتوت ةلاح ةراثا ىف هاجتا اهل نوكي

 لامكا ىف هتبغر نم ديزت فونس نزاوتلا
 ؛« احيحص كلذ ناك اذاف .٠ لبعلا

 ٠ةلمتكملا لامعألا نم رثكأ ةروتبملا لامعألا ركذت ىلا ليمي٠فوس درفلا ناف

 باموال



 أ لامعألا نإ تعقوتو « ةيرظنلا هذه ىلع «كنراجيز» تدمتعاو
 لامعالا نم لضفأ اهركذت نوكي ؛ لمتكت وأ متت نأ نود ادبت ىتلا ةطشنألا
 . ةلمتكملا ةطشنالا وأ

 ازاهج كانه نأب ضرفلل ةديؤملا ةجيتنلا هذه «كنراجيز» ترسمفو
 لمعلا رتب ناف اذهلو ؛ لمعلا لامكا ىف هتيغرب اطبترم درفلا لخاد رتوتلل
 .٠ فدهلا ىلا لوصولا ىف ةبغرلا راثأو « امداق رتوتلا لعج دق

 امم ؛ لاوحألا لك ىف ضرفلا عم ةقستم تسيل جئاتنلا نأ رهظ نكلو

 ىتلا لامعألا ىلع قبطني هنأ حضتا الثمف « ىرخآ لماوع لخدت ىلا ريشي
 اذا اسوكعم حبصي نأ نكمي هنكلو « ةطغاض ريغ فورظ لظ ىف زجنت
 ٠ ةطغاض ةبيصع فورظ لظ تحت ماهملا تزجنأ

 ةركاذلا نيسحت ١
 ىدملا ةريصق ةركاذلا نيسحت 1١-

 نم ىأ) ارصنع ؟ كب 7 سانلا مظعم دنع ىدملا ةريصق ةركاذلا ةعس

 انئاف ةركاذلا هذه ةعس ةدايز عيطتسن ال اننأ نم مغرلا ىلعو 9( ٠
 رصانعلا ددع ديزن كلذبو 2( 0طسلفسع 'جامدالا مجح عسون نأ عيطتسن

 خيراوتب ماقرألا نم ةلسلس طيرك زيمرتلا ةداعال ةطخ مادختساب ةركاذلا ىف
 : ماقرألا نم ةلسلسلا هذه ركذت ابلاغ عيطتست ال تنأف ٠ ةنيعم

100017 

 : ىلي امك تادحو تس ىلا اهتمسق اذا ةلوهسب اهركذت عيطتست كنكلو

 اؤم١4)-!-19ا١9 1951١ -ا1/

 تس نزخت كناف ىدملا ةريصق كتركاذ ىف امقر رشع ةسمخ. كعضو نم الدبف
 تادحو ىلا (ماقرألا) رصانعلا ميسقت ف ةقيرطلا ةذه نكلو ٠ طقف تادحو

 اذا اننأ الا « ماقرألا لسالس مظعم ىلع قبطنت ال ةفولام خيراوتل اعبت
 ماقرألا نم ةلسلس ىأ عم لمعي ثيحب زيمرتلا ةداعا زاهج ريوطت انعطتسا
 ٠ ىمارد لكشب نسحتت نأ نكمي ىدملا ةريصق ةركاذلا ةعس ناف

 ةدمل افثكم ابيردت بردت ةركاذلاو ءاكذلا طسوتم صخش ةلاح كانهو
 ىلامجالا تقولا ناكو « عوبسأ لك ىف تاعاس ه - ” نم « فصنو ماع
 ةريصق هتركاذ ةعس ةدايز ىف حجنو ٠ ةعاس 7١5 بيردتلا ىف هقرغتسا ىذلا

 مس "خوال ل



 ثارتلا ىف لجس مقر ربكأ وه ريخآلا مقرلاو ٠ امقر 9 ىلا ال نم ىدملا
 ميسقتو زيمرتلا ةداعا ةركف نم صخشلا اذه دافتسا دقو ٠ ىجولوكيسلا
 طيرب كلذو) مجحلا ةريبك نسل تادحو ساسأ ىلع ماقرألا ةلسلس

 تادحولا ددع ةدايزب سيلو « (ىدملا ةليوط ةركاذلا ىف تامولعمب رصانعلا
 امدنع صخشلا اذه نآل ؛ اهنزتخت نأ ىدملا ةريصق ةركاذلل نكمي ىتلا
 ةعبس ىأ « ةعبسلا ىلا هتركاذ ةعس تعجر فورحلا ىلا ماقرألا نم لوحت
 تجلاع ىتلا ةريبكلا تاعورشملا لئاوأ نم ثحبلا اذه دعيو ٠ فورح
 ٠ ىدملا ةريصق ةركاذلا نيسحت عوضوم

 1١811( ماع دولوملا) ىلاطيالا ةهقانلت ىدونيا نع ىكح دقف « ةيئانثتسا
 ةءارقلا دعب امقر 4 ظفحي ناك هنأ ؛ ةيددعلا ةركاذلا ةوقب رهتشا ىذلا

 ثالث مودك ةدحاو ةسلج ىف ةدراولا ماقرألا عيمج ركذتي ناك هنأو « ىلوألا

 ٠ مكر 600 ىلع اهركذت عيطتسي ىتلا ماقرألا ددع وبري ناكو « تاعاس

 ىدملا ةليوط ةركاذلا نيسحت .- ب

 : ىلي امك قرط سمخب نيسحتلا متي

 : ىلي امك بناوج ةثالث ىلع لمتشيو : زيمرتلاو ليختلا : الوأ
 نيتملكلا لغير سنت ةجودزملا تاملكلا ةمئاق ركذت نسحتي ل ١

 تحت باتكلا» حبصت «ةرجشلا .. باتكلا» : ناتملكلاف « ام رومصتب

 ةلسعس0ههنع ةركاذلا ةيوقت مظن نم ريثك ىف ساسألا وه اذهو ٠ «ةرجشلا

 910108 ع

 نكامألا ةقيرط ىمست ةركاذلا ةيوقتل ةريهشلا مظنلا دحأ  ؟

 هذهبو؛ةفورعم نكامأب ةطبارتملا ريغ تاملكلا طبرن هيفو 20اط00 ه1 10

 بترملا قايسلل ةركاذلا لبقتب ةقيرطلا هذه أديتو ٠ اهركذت نكمي ةقيرطلا

 ؛ ةهدرلا « لخدملا « ةقشلأب اب : هلزنمك صخشلا ىدل ةفولأملا نكامالل

 : ةيتآلا ءايشآلا ءارش الثم دوت تنك اذاف ٠ اذكهو ةيصخشلا ةرجحلا

 ةقباسلا نكامآلاب ءايشألا هذه طبرب موقت كناف « «مالقأ « تاسارك « زبخ»

 ؛ ةقشلا باب ىلع قلعم زبخلا : ٍلثم كسفنل اهنوكت ةيلقع ةروص قيرط نع
 ةهدرلا ةفجن نم ةيلدتم مالقألا ؛ لخدملا ىف رونلا حاتفملل ةرواجم تاساركلا

 هيلا ريسي هنأ صخشلا روصتي ناكم لك ناف ركذتلا دنعو .٠ اذكهو ٠.

 لكو « ةيلقع ةروص (رضحتسي) ىعدتسي فوس هلزنم هلوخد ىدل ايئاقلت
 ٠ اهب كركذت ىأ « ةملك ىعدتست فوس ةيلقع ةروص

 تح كح



 اج عزت - 0 «حاتفملا ةملكلا» ةقيرط ىف ليخ هللا حف امك
 ىلع ةقيرطلا هذه دمتعتو « ةيبنجأ ةغل تاملك مالعت ىف اهمادختسا نكميو

 : نيتوطخ
 ةيلصألا ةخللا ىف ةملكلل هباثم ةيبنجالا ةملكلا نم ءزج داجيا ( أ

 ٠ (انه ةيبرعلا)

 ىف ةرظاسملا ةملكلا نيبو حاتفملا ةمثكلا نيب طبري روصت نيوكت (ب

 : ٠ بهذ  لوج ©6014 : لوقن نأك « ةيبرعلا ةغللا

 تداز رصانعلا نيب طباورلا تديز املك : زيمرتلاو ليصفتلا : ايناث
 عستي هانعم لعجت نأ دبال ام ائيش ركذتن ىتحو ٠ عاجرتسالا تالامتحا

 اذلو « ىوق عاجرتسا لماع قايسلا دعي : عاجرتسالاو قايسلا : اثلاث
 اهيف مت ىتلا ةلاحلاب ظافتحالا قيرط نع انتركاذ نيسحت عيطتسن انئاف

 تاساردلا ىدحا جئاتن ريشتو « ةمهم ةيوبرت نيماضم ادبملا اذهلو ٠ ملعتلا
 مهرابتخا متي امدنع تاناحتمالا ىف لضفأ مهؤادأ نوكي بالطلا نأ ةركبملا
 نوكي امدنع كلذكو « اهيلع اوداتعاو اهيف اوسرد ىتلا ةساردلا تاعاق ىف
 ةبوعصل ارظنو ٠ مهل سيردتلاب ماق ىذلا سردملا وه بقارملا وأ ظحالملا
 ةروص رضحتسي نأ هنكمي بلاطلا ناف لاوحألا بلاغ ىف فورظلا هذه قيقحت

 دنع  هنأ.روصتي نأب « هلقعب قايسلا اذه ديعي نأ عيطتسيو « امهل ةيلقع
 ٠ ةداملا هذه ذاتسأ مامأ سردلا ةعاق ف سلجي  ناحتمالا

 «ءاهل انعاجرتسأ نسحي ةداملا ميظنت : عاجرتسالاو ميظنتلا 0 اعيار

 اذا اهعجرتسنو تامولعملا نم ةلئاه ةيمك نزتخن نأ عيطتسن اننأ ودبيو
 ة ركذتلا قرط لضفا نم ىمرهلا لسلستلا ةقيرط دعتو ٠ اهميظنتب انمق
 لصفلا اذه ةسارد كلذ لاثمو ٠ هسفن صخشلا ةطاسوب تمت اذا ةصاخبو

 ةيعرفو ةسيئر نيوانع ىلا همسقي نأ بلاطلل نكمي ذا « (ةركاذلا)
 نم اعون هفصوب « هلقع ىف ميظنتلا اذهب ظافتحالاو « (ةرجشلاك)
 عاجرتسا هتلواحم دنع جردتملا ميظنتلا اذه مدختسي نأ نكميو ٠ ةطيرخلا

 هسفنب بلاطلا ماق اذا لضفأ ركذتلا نوكيو ٠ لصفلا اذه نم تامولعم
 ٠ تاميظنتلا هذه لثم لمعب

 عاجرتسالا نيسحتل ةقيرط لضفأ نا : عاجرتسالا ىلع نيرمتلا : اسماخ
 ىلع نيرمتلاو 2 هملعتن ام لوح ةلئسأ حرطب كلذو 34 هيلع نيرمتلا ىه
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 ةءارقلاب سيلو) اهئاعدتسا ةلواحمو « اهملعت ءانثأ تامولعملا عاجرتسا

 ٠ (هسفنب هسقنل تامولعملا

 ةركاذلا نيسحتل ىسادس جهنم  ج

 وهو 2« 1طمتصقك # 80طئمكوو «نومنبور « ساموت» جهنملا :ذه عضو

 رظنا) تسلا هتاوطخل ىلوآلا ةتسلا فورحلا ىهو 25048 مساب فورعم

 راكذتسا ىنع بلاطلا ةردق ةقيرطلا هذه نسحتو ٠ (ةيلاتلا تسلا تارقفلا

 : ىلي امك تاوطخلا هذهو ٠ اهركذتو عجرملاب ةدوجوملا ةداملا

 نع ةماع ةركف ذخال كلذو 2616 ةماعلا ةيديهمتلا ةرظنلا ١

 دعاسي اذهو ٠ هراكذتسا دارملا لصفلا ىف ماسقألاو ةسيئرلا تاعومضوملا .

 ٠ باتك ىف لصف لثم هركذتسي ىذلا ءزجلا ميظنت ىلع بلاطلا

 هسفنب هسفنل صخشلا هيجوت نمضتيو 8©0هدم ةلئسألا حرط  ؟

 ءزج لك نع ةلئسأ
 ٠

ْ 

 . ٠ ةلئسألا هذه نع ةباجالا فدهب كلذو 26988 ةءارقلا

 ءاهزيمرت ءانثأ ةداملا ناقتا ىلع بلأطلا ناثحت ناتريخألا ناتوطخلاو

 كلذو « ةءارقلا ءانثأ ةيحيضوت تافاضا عضو 8010 ريكفتلا  ؛

 ٠ اقبسم ةفورعم ءايشأب طباور ةماقاو ةلثمأ ىف ريكفتلاب

 ىذلا مث لوألا ءزجلا نم ءاهتنالا دعب نوكيو 801غ عيمستلا  ه

 اذكهو هيلي
١ 

 ٠

 عم « هلك لصفلا نم ءاهتنالا دعب نوكتو 829105 ةماعلا ةعجارملا

 قبس ىتلا ةلثسألا ةباجا ةلواحمو ةسيئرلا قئاقحلا عاجرتسا ةلواحم

 ٠ ىرخأ ةرم اهعضو

 : ةركاذلا نيسحتل ةيساسأ دعاوق ثالث ىلع - نوبرملا

 : ةداملا ميظنت ( 0

 . ناقتاب اهتساردو ةداملا ليصفت (ب

 ٠ عاجرتسالا ىلع نيرمتلا (ج

 ا



 ىعولاو كاردالاك ىرخأآلا تايلمعلا نم ددع ةركاذلا ىلع دمتعي ١

 ٠ ثدحتلاو تالكشملا لحو ريكفتلاو ملعتلاو

 ٠ اركذت نمضتي ملعت لكف « ملعتلاو ةركاذلا نيب ةقيو ةلصلا.. ٠

 « فرعتلا « ءاعدتسالا : ىه ثالث قرطب اساسأ ةركاذلأ ساقت

 ٠ عاجرتسالا « نيزختلا « زيمرتلا : لحارم ثالث ةركاذلل - ؛

 ةثالث ىلا ةركاذلل هميسقتب «نيرفدش « نوسنكتأ» جذومن صخلتي ه

 ٠ ىدملا ةليوط « ىدملا ةريصق « ةينسحلا ةركاذلا : عاونأ

 ٠ ىدملا ةريصق ةركاذلا ىلا لقتنت مث اتقؤم تظفح « تامولعم نم اهب

 تامولعملل تقؤملا :نيزختلا : نيتقيظو ىدملا ةريضق ةركاذلل ا

 ؛« (؟ دلع /) تادحوو 9 4 نم ىدملا ةريصق ةركاذلل نيزختلإ ةعس م

 ةحازا تمت درفلا ةركاذ ةعس نع اهب ةنزتخملا ةداملا رصانع تداز اذاو

 ٠ لوألا رصنعلا

 وأ قئاقحلا نم ددع عضو : جامدالاب ةركاذلا ةعس ةدايز نكمي  ه

 ٠ تادحو ىف عيمجت وهف « ةمظنم ةدحاو ةمزح ىف تامولعملا

 قيرط نع ةطشن ىدملا ةريصق ةركاذلا ىف ةنزتخملا تامولعملا ئقبت- ٠

 1 ٠ ىدملا ةليوط ةركاذلا ىلا ىدملا ةريصق ةركاذلا نزخم نم

 1 ٠ ةدودحم ريغ ىدملا ةليوط ةركاذلا ةعس- ١١

 لشفلا اهمهأ ةريثك ىدملا ةليوط ةركاذلا ىف نايسنلا بابسأ ١١

 « ةنزتخملا ةمولعملا ىلا لصوتلا ىلع ةردقلا مدع ىأ « عاجرتسالا ىف

 ٠ «ناسللا فرط ىلع» ةرهاظ اهمهأ كلذ ىلع ةلدآلا نم ددع كانهو

 تاعاسلاو قئاقدلا ىف ديدشلا طوبهلاب نايسنلا ىندنم أدبي ٠

 ٠ كلذ دعب ائيطب حبصي هنكلو « ىلوآلا

 تس 7” "كح



 ٠” لنايسنلاب لجعت لماوع ةسمخأ  لفألا ىلع كانه 4

 ' راثآ لوبذ : ىلي امك نايسسنلا رسفت تايرظن درأ تعضو ل 0
 8 0 - نايسنلا « لخآادتلا « عاج رتسألا ىف لشفلا « ةركاذلا

 ٠ جامدالاب ىدملا ةريصق ةركاذلا ةعس ةدايز نكمي 1

 اهمهأ « ىدملا ةليوط ةركاذلا نيسحتل ةديدع قرط كانه
 اق ٠ ىسادسلا جهنملا  بلاطلل ةبسنلاب
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 ١ - ماكذلا تافيرعت ٠

 ٠ ءاكذلا سايق روطت 2 ؟

 ٠ ىلقعل ١رمعلا موهفم 5 1

 ٠ ءاكذلا ةبسن ىنعم - :

 ٠ عاكذلا تايوتسم - ه

 : هتتايرظن : ءاكذلا ةعيبط 5

 ١ نامري. .ه ةيرظن ا *

 نوتسريث ةيرظن - ب ٠
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 ٠ ءاكذلل ىئارولا ساسالا 1
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 ٠ ءاكذلا ةبسن تابث - 5
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 ديهمت
 ؛ نهذلا دقوتو مهفلا ةعرسو ةنطفلا نم لكو ءاكذلا نيب ةماعلا فداري

 نورخآ هب دصقي نيح ىلع « هيلع ةردقلاو ملعتلا ةعرس مهضعب هب ىنعي امك
 هذه برتقتو ٠ رومآلا ةسايس نسحو ةايحلا تالكشم لحل ةليحلا ذاختا
 ءاكذلا : ةيبرعلا ةغللا ىف حلطصملل ىوفللا ىنعملا نم اهعيمج ىئاعملا

 مهفلا ىف ءاكذلا هنمو( ءىثلا مامت كلذك وهو ؛ بلقلا ةدحو مهفلا ةعرس

 تكذ : لوقلا ىلا ةملكلا لصأ عجريو ٠ لوبقلا عيرس لقعلا مات ناك اذا
 هتاذ رمآلا لاقيو ...٠ تلعتشاو اهبيهل دتشا ىأ ءاكذو اكذو « اوكذ رانلا
 عرس ىأ ءاكذ نالف اكذ : كلذك لاقيو « حيرلاو برحلاو سمشلا نم لكل
 ىنعمب ءاكذلا مادختسا ارخّؤم «ةيبرعلا ةغللا عمجم» رقأ دقو ٠ دقوتو همهف

 ءازا فيكتلا ىلعو « رايتخالاو ذييمتلاو بيكرتلاو ليلحتلا ىلع ةردقلا
 ٠ ةفلتخملا فقاوملا

 ىلا ةنيبوروألا تافغللا ىف سنءالنهعت#6 «ءاكذلا» حلطصم عجريو
 بناوجلا نيب ةقرفتلا عجررت أمك « ماع ىفلأا نم رثكأ نم 0060 نورشيش

 ىلا ةيرشبلا ةعيبطلا ىف ظصماهده1 ةيلاعفنالاو ©هوهنات## ةيفرعملا

 ىلا لضففلا عجريف ةثيدحلا روصعلا ىف امأ ٠ كلذ لبق امبرو «نوطالفأ»
 حلطصملا امدق نأ ىف « 506802: رسنبس تربره » و « 68108 نوتلوجا

 تاونسلا ىف ءاكذلا « 852: تريب لريس» فرع دقو ٠ ماعلا مادختسالل

 ٠ «ةماعلا ةيفرعملا ةيرطفلا ةردقلا» هنأب نرقلا اذه نم ىلوألا

 ءاكذلا تافيرعت ١-

 نم ريشثكو « نيه ريغ رمأ وهل ىجولوكيس حلطصم ىأ.فيرعت نا
 حلطصم هجاو دقو « فالخوو لادج لحم لازام سفنلا ملع ىف تاحلطصملا

 بئاوج فيرعتلا ىف فالخلا اذهلو ٠ هديدحتو هفيرعت ىف تالكشم ءاكذلا

 رابتخا» حلطصم مادختسا نيصصختملا ضعب دقني : اعم ةرخاسو ةقئاش

 « «ءاكذلا» حلطصم فيرعت ىلع قافتا كانه سيل هنأب اللعتم « «ءاكذلا

 عمو ؛ 1. 0. 1086 «ءاكذلا ةبسن راطبتخا» : حلطصم نوحرتقي انه نمو

 رشابم ديدحت ىلا ىدؤت ال ءاكذلا سيياقم نال ريخألا مادختسالا دقني كلذ

 ةلداعم ىف ادح مدختسي ىلقع رمع ابلاغ اهنم جرختسي لب « ءاكذلا ةبسنل

 ضعب فرع « ارخآ سيلو اريخأو .١ 4 ص رظنا) ءاكذلا ةبسس

 م نع 0-7



 لوق هبشي اذهو « «ءاكذلا تارابتخا هسيقت ا١» هنآأب ءاكذلا نيثحابلا

 عشمي مل هريغو كلذ لك ا « عاملاب دهجلا دعب عاملا فرعو» : ءامدقلا برعلا

 لثم نأ نايبلا نع ىنغو « ءاكذلا فيرعتل تالواحملا لذب نم نيصصختلملا

 ءوضلا ءاقلاو ءاكذلا موهفم حيضوت فق اايددر نود مهسن تافيرعتلا هذه

 ءاكذلا تافيرعت ضعب
 : ىلي امك ىهو 2 سفنلا ءاملع ضعب ءارآل اعبت تافيرعتلا هذه درون

 زومرلاب ريكفتلا ىلع ىأ « درجملا ريكفتلا ىلع ةردقلا وه ءاكذلا ١

 ٠ (نامريت سيول) ةيسحلا اهتالولدم نع ةدرجم « ماقراو ظافلأ نم

 ةديدجلا فقاوملاو لكاشملل ىلقعلا فيكتلا ىلع ةردقلا وه ءاكذلا ' 

 1 ٠ (نريتش)
 ٠ (نفلك) ملعتلا ىلع ةردقلا وه ءاكذلا ير

 رلراشت) تاقلعتملاو تاقالعلا كاردا ىلع ةردقلا وه وأ 1

 ْ ٠ (نامريبس
 نم ةايحلا ىف دجتسي امل حاجنب فيكتلا ىلع لقعلا ةردق وه ءاكذلا ه

 ٠ (رنتنب) تاقالع
 ٠ (نروبريد) اهنم ةدافالاو ةربخلا باستكا ىلع ةردقلا وهو 5

 ىقطنملا ريك فتلاو فداهلا فرصتلا ىلع ةيلكلا ةردقلا وه ءاكذلا

 ٠ (رلسكو دفاد) ةئيبلا عم نسحلا لماعتلاو
 عم قفاوتلاو ةربخلا نم ةدافالا ىلع ةردقلا وه كلذك ءاكذلا م

 ٠ (فئادوج سنرولف) ةديدجلا فقاوملا
 كولسلل فداهلا هيجوتلاو راكتبالاو مهفلا ىلع ةردقلا وه ءاكذلا 2

 ٠ (هينيب درفلا) ىئاذلا دقنلاو

 ىجاتنالاو ىراكتبالا : لقتسملا ريكفتلل ماعلا دادعتسالا وه وأ- ٠

 (نامويم) ٠

 ١5 ديقعتلاو « ةبوعصلا : ىلي اعب ريمتي ىلقع طاشن ءاكذلا «

 ةيعامتجالا ةميقلاو « فداهلا فيكتلاو « داصتقالاو « ديرجتلاو «

 (درادوتس) ىفطاعلا عافدنالا ةمواقمو « ةقاطلا زيكرتو « راكتبالاو ٠

 ١  9(وردوو) ملعتلاو باستكالا ىلع ةردقلا وه عاكذلا .

 مس "89 ل



 .٠ (ردراودا) ءادآلا رييعت ىلع ةردقلا وع ءاكذلا ١1؟

 مئاقلا عقاولل ةبسنلاب ةمئالملا ةباجتمالا ىلع ةردقلا وه ءاكذلا '- .١1

 ٠ (كيادنروك دراودا)
 ىئارجالا موهفملا) ءاكذلا تارايتخ هسيقت ام وه ءاكذلا 1 وس

 ٠ ( ءاكذلل

 ىلع لدت ىتلاو « تافيرعتلا هذه نيب نيبلا فالتخالا نم مغرلا ىلعو

 ةردقلا» ىلا رظنت اعيمج اهئاف 0 هيلا ملاع لك رظن تاهجو ق فالتخلا

 - ةياهنلا ف  نوكت دق اهنكلو « ةددغتم اياوز نم ءاكذلا وأ «ةماعلا ةيلقعلا

 ٠ ةفياضتم ةلماكتم
 ءاكذلا سايق روطت  ؟

 ةسارفلاو ةيمسجلا رهاظملا آ

 ىهل سانلا نم هريغلو هل ةيلقعلا صكئاصخلا سايق ناسنالا ةلواحم نا

 سأر سايقب أدب دق ىلقعلا سايقلا ناب لوقا نكمملا نمو « ةميدق ةلواحم
 نأ ىلع ادامتعا 2ةععهماهورب تازورب نم اهب امو ةمجمجلا داعبأو ناسنالا

 ةفورعملا لئاسولا مدقأ نم 2ةزةةهوددتإ» ةسا رفلاو ٠ لقعلا رقتسم سأرلا

 فشكلا ىلا فدهتو « نطابلا ىلع رهاظلاب لالدتسالا ىهو « ءاكذلا سايقل

 ةسيئرلا حمالمللا ةسارد قيرط نع كلذو « ةيقلخلاو ةيلقعلا تافصلا نع

 ةنراقم ىلع ةسارفلا دمتعت امك « ةيقلخلا تاهوشتلاو ةمجمجلاو هجولل

 تالئاسلاب هتنراقم اذكو « ةفلتخملا تاناويحلا حمالمب ىمدألا هجولا حمالم

 « ىضاملا نرقلا رخاوأ ىف «نوتلوج» نم لك نهرب دقو ٠ ةددعتملا ةيرشبلا

 رهاظملاو ءاكذلا نيب ةقالعلا نأ ىلع ىلاحلا نرقلا لئاوأ ىف «نوسريب» و

 ٠ حيحصلا مكحلا وأ ؤبنتلاب حمست ال ةفيعض ةقالع ةيمسجلا

 ةيكرحلاو ةيسحلا بناوجلا سايق - ب

 تامامتهالاو بهاوملا ددعتم ىزيلجنالا ىرقبعلا ناك
 سيسنارف» دصقنو

 سايق ىف ةيدجب ركف نم لوأ ١19919( 18719) « 610م نوتلوج

 تاردق سايق ىلا فدهي ؛ ندنل فحتم ىف اريغص المعم اشنأ دقف « ءاكذلا

 ةساطتمموسعاتع آمطومخ م ى رتموبورثنألا لمعملا هامسأ « ناسنئالا

 ءاقيثو اطابترا ناتطبترم ةيكاردالاو ةيلقعلا تاردقلا نأ «نوتاوج» ررقو
 ةدحب تسيق لمعملا اذه ىلو ٠ ساسحالا ةدح مهصقني ايلقع نيرخأتملا نآو
 ؛ ىسمللا زييمتلاو ٠ عجرلا سرو « ناولألا كارداو « راصبالاو عمسلا

 - اد



 1 ليتل تعا كالا نش ©كددأ ! ار نتأ

 نوتلوج سيسنارف : -١( 4) لكش

 ةوقك“ةيكرحلا ةطشنألاو « (نيفلتخم نيلقث ةنراقم) نازوألا نيب زييمتلاو
 ٠ خفنلا ةوقو « هيلع طغضلا ةدش وأ ءىش بذج

 ةيسحلا بئاونجلا هذه نيب ةفيعض ةقالع ىلع ةديدع ثوحب تلد دقو

 اهارجأ ىتلا ثوحبلل ناكو 2 نوسردملا هردقي امك ءاكذلاو ةيكرحلاو

 ىلسقعلا رابتخالا حلطصم عضاو) « اعل لتاك نيكام سعيج»

 هذه دقن ىف ريبك رثأ ١85١ ماع اكيرمأب ايبمولوك ةعماج ىف ( 13468181 54

 طاشنلل ايند تايوتسم ىلع اهدامتعال كلذو ةيكرحلا ةيسحلا لكاسولا

 قرطلا نم ءاكذلا سايق ىف لضفا ناك بئاوجلا هذه سايق نكلو « ىلقعلا
 ٠ ىلاتلا روطتلل قيرطلا نابولسألا ناذه دهمو ٠ ةسارفلاو ةيمسجلا

 ايلعلا ةيلقعلا تايلمعلا قورط نع ءاكذلا سايق ج

 ريكفتلاو ركذتلاك ايلعلا ةيلقعلا تايلمعلا سايق ىلا نوثحابلا هجتا

 سامع



 لتاك نيكام سميج : (؟ -8) لكش
 « دقعملا ىلقعلا طاشنلا سايقل ةداج تالواحم تلذبو « ةهابتئالاو ليختلاو

 ركتباو ٠ ىمأرلا عمجلاو اياوزلا دعو ناولألا ةيمستو بطشلا تارابتخاك
 ىتح مدختست تلازام ىتلا ةلمكتلا تارابتخا 1 ماع «سواهجتبا»

 : لثم ءاكذلا تارابتخا ىف نآلا

 : ةيثآلا لسالسلل نيلمكملا نيددعلا بتكا

"5١9م س4 نال
 +5 سود ت س5 

 وسم س7 سال األ

 ه4 - لاا ا نيش و ساشا ا ل

 هيئيب دريفلا ةفاضا د

 نوميس» هدعاسم عم 191١( 14801) « 815غ هينيب درفلا» دعأ

 ءاكذلا ساقي نأ نكمي ىتلا ىلقعلا طاشنلا بئاوج مهأب ةمئاق « 5ةددد
 ةيسحلا تاراهملا سايقب ةيادبلا ىف هودعاسءو «هينيب» ماق دقو ٠ اهئوض ىلع

5-0 



 1 ليتل تعا كالا نش ©كددأ ! ار نتأ

 ىودج مدع نم اودكأت ام ناعرس مهنكلو « «نوتلوج» لعف امك ةيكرحلا

 نيعتي ىتلا ىلقعلا طاشنلا بئاوج مهأ كلذ دعب اوددحو ؛ لخدملا اذه

 ةيقلخلا ماكحالا 2« ليختلا « ةركاذلا « هابتنالا : ىلي امك تناكو اهسايق

 تادرفم تعضوو ٠ لمجلا مهف ىلع ةردقلا ؛ ىقطنملا ريكفتلا « ةيلامجلاو
 , رغصالاو ارمع ربكألا لافطالا نيب زيمتل اهتبوعصل اعبت تبتر : اهسايقل
 ٠ سيراب ىف لافطألا سرادم ىدحأ ىف اهرابتخا متو

 هينيب درفلا : (.8) لكش

 ةيسنرفلا فراعملا ةرازو  هكراشت ةنجل عم  هنم تبلط 15١4 ماع ىفو
 ةرورض ىلا ةنجللا تلصوتو « نيرخاتملا لافطالا ميلعت تالكشم سردي نأ
 دقو ٠ ةصاخ سرادم ىف مهعضوو « ايلقع نيرخاتملا لافطألا ىلا فرعتلا
 2« ١5٠١60 19١08 : ماوعألا ىف لحارم ثالثب «نوميس  هينيب» رابتخا رم
 ءالقلا

 ثيح. « ةيزيلجنالا اهمهأ ناك ةدع تاخغل ىلا رابتخالا اذه مجرت مث
 نييكيرمألا. بسانيل ١1505( - 1411) « 135 نامريت سيول» همجرت

 حا



 'ذه ىلع تفرشأ ىتلا «دروفئاتس» ةعماح ىف كلذ ناكو ؛ 1515 ماع

 « ءاكذلل هينيب  دروفناتس رابتخا» : ىمسسأ اذلو عورشل
 هن تحيتأ ىذلا سايقملا اذه تاحيقنت تلاوت كلد دحم 51821010-ظذمعأ (5-8)

 ىسرم لامك ؛ ةرونح ىرصم رشن 1585 ماع قو ١954 ٠ ماع ةكيلم لماك
 ١١ -8) لودج نيبيو ٠ (م ل ةعيصلا) سايقملل ثدحألا ةغيصلل انينقت
 . سايقملا اذهل جذامد

 ءاكذلل «هينيب - دروفناتس» رابتخأ هونب ضعبل جدامن * ١( - 4) لودج
 دو بئنبلا رمعلا

 ٠ ( نيديلا « نذألا « مفلا « رعشلا). مسجلا ءازجأ ىلا ةزاشالا
 ٠ ماقرأ " ةداعا ؛ ةرئاد لقن

 ٠ ةحيبق روص نم ةليمج ةروص زييمت
 ٠ ةلمج راركت « عبرم لقن
 ٠ ةهاتم عستت

 ٠ بشخلاو محفلا : لثم نيكيش نيب هبشلا هجوأ ركذ
 ٠ ةيظفللا تافاخسلا فاشتكا

 ٠ سكعلاب ماقرأ ةعبرأ ةداعا 8
 ٠> ةقيقد ىف ةملك ؟ركذ ٠ ويا» هي

  0١ةديرج ©« سزدم « باتك : لثم ءايشأ ةثالث نيب هبشلا هجووأ ةفرعم ٠
  1١١لمجلا ةلمكت ٠

 ٠ ةدرجم ثاملك ىنذعم 15

 مش يب تك حل ل ا

ٌّ 
 ! جذامن.ضعب درونسو « ءاكذلا تارابتخا :كلذ دعب تلاوت مث مم 1

 1 ٠ ١ لصفلا اذه نم ةرشاعلا ةرقفلا

 ىلقعلا رمعلا موسيفم و

 ةلكسأ لح ىلع ةردق رثكأ ارمع ربكالا لافطألا نأ ةفورعملا راكفألا نم

 ةركفلا هذه تطعأ دقو (« انس رعضالا لافطألا نم بعصأ تارابتخا وأ

 سييافم» وأ «تارايتخال» مهفيلأت ءاملعلا هيلع ىنب ىذلا ساسألا

 ٠ هئانرق نع همدقت وأ لفطلا رخأت ىدم نمايقل  رتملاك
 مسجلا ومثي بمك هنأ وه ؛ كلذ ءارو غوسلا و ىساسألا ضارنفالاو

 ومني كلذك لقعلا ناف « ىنمزلا ناسنالا لمدي ةددحب امكو ) روطتيو

 لفطلا ناف كلذلو . 316561 خف 04 ىر ىنقعلا رمعلا وه اذهو . روطتيو

 لس #1107



 ' ىثح ؛ ءاكذلا سيقي هنأ ضرتفي رابتخا ىف ةلثسأ لح نم نكمتي ىذلا

 ٠ ةسداسلا وه هل ىلقعلا رمعلا

 ؛ ءاكذلا هيلا لصو ىذلا روطتلا ىوتسم وه ىلقعلا رمعلا ناف انه نمو

 ةركف هلاخدا ىف «هينيب» ىلا لضفلا ىزعيو ٠ ءاكذلا تارابتخاب ساقي امك

 ٠ ىلقعلا رمعلا

 ءاكذلا ةبسن ىثعم  ؛

 نوبرسلا ةعماج ىف ىجولوكيسلا لمعملا ىف هلمع لالخ «هينيب» ىضق
 لافطأ ىلع ةيلقعلا تارابتخالا فلتخم اهيف برجي تاوئس رشع سيرابب
 - «ءاكذلا ةبسن» : مهملا حلطصملا مدقو ٠ اهيحاوضو سيراب سرادم نم

 ارايعم انل.مدقت ةعيبطلا ناف « ءايبغألاو ءايكذألا نيب زييمتلا ىف انبغر اذاف

 ىف اضيأ نومدقتي مهناف رمعلا ىف نومدقتي املكف « لاقطألاب اصاخ اديج
 ءايشأ زاجنا  ةيلقعلا ةيحانلا نم . عيطتسي ةرشاعلا لفطف « ءاكذلا

 ىأ طقف ملعتلل ةلاد كلذ دعي الو ٠ اهب موقي نأ ةسماخلا لفط عيطتسي الا

 نكلو « ةسماخلا لفط نم رثكأ ملعتي دق ةرشاعلا لفط ناف « هيلع ادمتعم

 ٠ ءىث لك سيل كلذ

 حرتقاف « ةمهم ةوطخ ىناملآلا سفنلا ملاع 79. 5:ه25 «نريتش» ذخأ مث

 اتابث رثكأ نوكت ةبسن كلذب امدقم « ىنمزلا رمعلا ىلع ىلقعلا رمعلا ةمسق
 مف ةبسنلا هذه برض فولأملا نم حبصأ دعب اميفو ٠ قرفلا ةجرد درجم نم

 لك ىف افورعم لكشلا اذه حبصأو « روسكلا نم صلختلا لجأ نم ٠

 1ه16اانععدمع 0ههءدغ (1. 0) ءاكذلا ةبسن هنأ ىلع ملاعلا

 : نأ ىأ

 ىكذلا صخشلا ءاكذ ةبسنو « ٠٠١ ىه طسوتملا صخشلا ءاكذ ةبسنو

 ىلا رظنلابو « ٠٠١ نم لقأ ىبغلا صخشلا ءاكذ ةبسنو « ٠٠١ نم ىلعأ

 طبضلاب تاوئس 5 امهدحأ غلبي « تاونس نامث ىلقع رمع امهنم لكل نيلفط

 ىنعمو ٠ 51 ىناثلاو 2« ١7 نوكتس لوآلا ءاكذ ةبسنف « ١١؟ رخآلا غلبيو

 دبال لب « ىبغ وأ ىكذ درفلا نأ ىلع انلدي ال هدحو ىلقعلا رمعلا نأ كلذ

 - اما



 يف عيزوتلا ءاكذلا ةبسن حضوتو ٠ ىدمزلا رمعلاب ىلقعلا رمعلا ةئراقم نم
 ىف نوزكرتي سانلا مظعمف « نزولاو لوطلا عيزوت اريثك هبشي امب عمتجملا
 ش١ ٠ نيبئاجلا ذالك ىف ةفرطتم ةلق عم « فصتنملا

 ايونس انسحت وأ ةدايز كانه نأ ءاكذلا ةبسن ءارو ىماسألا ضارتفالاو

 نكلو ٠ هسفن لفطلا ىلع تقبط اذا ءاكذللا تارابتخا ةجيتن ىف اظوحلم

 كلذلو « 0 دنع ةيونسلا ةدايزلا هذه فقوت تبثت ثوحبلا نم اريثك

 ىقدملا ل هقيرط نع هئاكذ سايق متي ىذلا رابتخالا هددحي 00

 هدنع ءاكذلا فقوتي ىذلا ىنمزلا رمعلل .تارايتخالا فلتخم هددحت ىذلا

 ٠ ابيرقت اماع 18 < ١4 نيب

 121805 1. 0. ةيفارحنالا ءاكذلا ةبسن

 رابتخا ىف هميدقت مت ىذلا لمعلا ىلا اساس' ءاكذلا ةبسن موهفم دنتسي
 نيب ةبسن اهفصوب ءاكذلا ةبسن هيف تددحت ىذلاو « «هينيب . دروفناتس»

 '”زتفمفلا 00 ةايحملا اذه مامأ ةقيرط كانه تسيلف « دشرلا ةلحبرم

 ٠ صوحقملل ىنمزلا رمعلل ةدرطلا ةدايزلإ هرابتعا ىف عضي بولا ىلقعلا

 ءاكذلا ةبسن 1 «رلسكو» حرتقا دقف تايوعصلا هذهل ةجيتنو

 اهيلع لصحي ىتلا ماخلا ةجردلا ةنراقم قيرط نع كلذ متيو « ةيفارحنالا

 ىلع « رمعلا ىف هل نيرظانملا نيصوحفملا ءادأب رابتخالا اذه ىلع صوحفملا

 راكذلا ةيسن عرخيت مق نموا ريغلا اذه ىف تاجردلل ىلادتعالا عيزوتلاعوض

 تاعيزوتلا مادختساب جرختست ىتلأ ءاكذلا ةميق اهئأب فرعتو « ةيفارحنالا

 ٠ ةيرمحلا تايوتسملا فلتخم نم اهيلع لصحن ىتلا تاجردلل ةيلادتعالا

 ١6١ ٠ - ىرايعملا فارحنالاو « ٠٠١ وه «رلسكو» سيياقم ىف طسوتملاو

 « اهب صوحفملا ةجرد ةنراقم درجمب صحافلا موقي ةزهاج لوادج كانهو

 . اهباسح ىلا هب ةجاح الو
 ءاكذلا تايوتسم  ه

 ىكذ وه له نيبتل درفلا ءاكذ ةجرذل اهديدحت ىف ةديفم ءاكذلا ةبسن

رخات وأ قوفت نم هيدل ام ىدم ىلع انلدت ال اهنكلو ع طسوتم وأ ىبغ وأ
 ٠ 

 سو نجا ا ل لولدملا ناف كلذئو

 قيبطتبو ٠ اعيمج سانلا نيب ماكذلا بسن عيزوت انسرد اذا الا ديدحتلاب

 - ماو



 نيب عزوم ءاكذلا نأ ىلع اهجئاتن تلد « عساو قاطن ىلع ءاكذلا سيياقم

 ةيبلاغلا نأ ىأ « ىلادتعالا ىنحنملا صاوخ قفو ايعيبط اعيزوت سانلا

 فاعضو ادج ءايكذآلا نأ نيح ىف « ءاكذلا قف نوطسوتم مهنم ىمظعلا

 ٠ (؟-4 لودج رظناأ) ةليلق ةلق لوقعلا

 عسصتجملا ىف اهعيزوت ةبسنو اهانعم : ءاكذلا تايوتسم : (؟  مه) لودج
 «هينيب  دروفناتس» رادتخال اعبت

 دارفالل ةيوكملا ةبسنلا ىظفلتا فصولا ءاكذلا ةبسن

 ٠ ايلقع رخأتم | 7٠١ نم لقأ
 5 دودحلا ىلعإ الو

 1 طسوتملا نم لقأ| مك م
 ٠١ طسوتمللا| 14

 ٠ - ١١9 طسوتملا نم ىلعأ[ 14

 ٠٠  1.989قوفتملا| 1١

 ادج قوفتملا| 2014 قوف ١

 هتايرظن : ءاكذلا ةعيبط - ”

 كلذ حضتيو « ءاكذلا ةعيبط ىلا سفنلا ءاملع رظن تاهجو تفلتخا
 نايبل تحرتقا ىتلا تايرظنلا ددعت نمو « هفيرعت لوح. مهفالتخا درجم نم
 نم اعبرأ  ةيمكحت ةقيرطي تايرظنلا هذه نم بختنن فوسو ٠ هتعيبط

 اهضرعنو « جريبنريتس « كيادنروث « نوتسريث « نامريبس : نم لك عضو
 : ىلي اميف زاجياب

 نامريبس ةيرظن أ

 ىريلجنالا (1946 )1871  « 8569:2823 نامريبس زلراشت» ضرتفا

 نمكي ءاكذلاب اهفصن ىتلا كولسلا نم ةفلتخملا عاونألا نأ 15٠4 ماع ىف

 امك « «ج وأ ع» هيلع قلطي ىذلاو « ماعلا ءاكذلا وه دحاو لماع اهءارو

 دجوي ىذلاو « ءاكذلل ماعلا لماعلا اذه نوكلتمي دارفألا لك نأ ضرتفا

 نهرب دقو٠ ءايكذألا ىدلريبك ردقب دجويو « دارفألا فلتخمىدل ةتوافتم بسنب

 5 م0



 لاجم ىف قوفتملا درفلا نأ هتظحالم نء.رمأ اهنيب نم هدمدع ةلدأب كلد سع

 ىباجيالا طايترالاو 0 ىرخأ تالاجم ُّق قوفتلل دادعتسما نع فشكي دحاو

 3 ةيلقعل 5 أ تاردقل' تارادتخ' لك لام

 عاونأ لك ىف رفاوتتو ٠ ةدحاو همص ةلقع ةرده ءبأر ق 2-- ءاكذلا

 31 تالكشملا لحب لصتملاو درجملاو قرعملا طاشنلا دصقن - ىلقعل طاشمنن

 متي كلذ نأ نم مغرلا ىلع 0 فتاذ ةيلقعلا ةردقلا ةطشأل هذه تتلطتمو

 ٠ ءاكذلا ىلع اهريغ نم رثكأ دمتهت ةطشناآلا ضعبف ٠ ةتوافتم تاجردد

 ىلا ريشت ةيعون لماوع كانهف ءاكذلل ماعلا لماعلا ىلا ةفاضالابو
 ةيناكملاو ةيرصبلاو ةيظفللا تاردقلاك ( 8 وأ خ اهيلع قلطي) ةصاخ تاردق
 ٠ اهريغو ةركاذلاو ةيكاردالاو

 تاردقلاو ماعلا ءاكذلا : نيبناج وأ نينماع نذا ةيلقع ةمهم ةيأ بلطتت
 ةفاضالاب ماعلا ءاكذلا ىلا ربجلا ىف ةلأسم لح  الثم جاتحيف « ةصاخللا

 ٠ ةيددعلا ميهافملا مهف ىلا

 لاجملا ددحت اهنأ دقتعا (١١)ةفرعملل نيناوق ةثالث «نامريبس» عضو دقو

 ىلع صني ىذلا .ة»م:6طعدقأم» مهفلا لوح رودي هنيناوق لوأ ناك ٠ هلك

 تالاحلاو « ىجيراخلا عقاولا مهفل (لقأ وأ) ربكأ ةوق هيدل صخشلا نأ

 نأ ىنعيل كلذ ةغايص داعي امبرف « ةثادح رثكأ ةغل ىفو « ىعولل ةيلخادلا

 ٠ اهلقنو (اهل زومر عضو ىأ) تامولعملا زيمرت ىلع ةردقلا هيدل صخشلا

 0ه:ءاقلتهم5 تاقالعلا جاتئتساب نامريبمل ىناثلا نوناقلا قلعتيو

 كاردا ىلا ليم هيدل نوكي رثكأ وأ ناتركف صخشلا ىدل نوكي امدنعف

 وأ ؛ ضيبأ  دوسأ) لثم تاملك ىلا رظنن امدنع مث نمو « امهنيب ةقالعلا

 ةقالعلاو ٠ داضتلا ةقالع لقعلا ىلا رضحت (راهن - ليل « ضفخنم - عفترم
 . هباشت ةقالع مدلاو ءارمحلا ةدرولا نيب ةمئاقل'

 قرعمو ©60هعهأامه» ةفرعم حلطصم فيرعت ىف ةبوعص كانه )١(

 « ريكفتلا ةيلمعب لصتملا ىلقعلا طاشنلا ىلا ريشي نأ نكمي هنكلو «'هعمتانالع

 (00هز160 غ0 ةانن» «دوجوم انأ نذا ركفأ انأ» ةروهشملا تراكيد ةلوهم ىف امك

 لوادت ؛« ىجرافلا عقاولاب ىعولا لشم ءايشأ ةفرسملا هسضتت اممو
 « ريكفتلا « مكحلا « لالدتسالا « كاردال' . تالكشملا لح ؛ تسولعل

 ١ا؟” -



 ىدل نوكي امدنعف 0015613065 تاقلعتملا جاتدتساب ثلاثلا هنوناق قلعتيو

 رصنعلا راضحنسا ىلع ةردق هيدل وكيف .٠ ةقالعب طبترت ةركف ةيأ صخشلا
 نم ةيتآلا جدامنلا ىلا الثم رظنا ٠ نهذلا ىلا (ىقالعلا) ىطابترالا
 : ءاكذلل رابتخا

 ٠٠٠ و ردصلا نيب ةقالعلاك مدلاو بلقلا نيب ةقالعلا  ؟

 ٠٠٠ ىلا نجس لثم ضيرم ىلا بيبط  ؟

 ٠٠٠ ىلا ةبسنلاب عفترملاك ضيبآلا ىلا دوسالا 4

 نأ ىرن دق اتناف جذامنلا هذه نم ريخآلا دنبلا ىلا رظنلابف مث نمو

 تاقالع نم ةدحاو دعت تاملكلا نم لوألا جورلا ىف ةئمضتملا ةقالعلا

 ةقالعلا هذه قبطت امدنع هنأو 2« (تاقالعلا جاتنتسا نوناقل اًقبط) داضتلا

 : ةطبترملا ةملكلا لقعلا ىلا زربت فوسف « عفترم ةملكل ةبسنلاب

 دادعالاو تاملكلا نيب تاقلعتملاو تاقالعلا فاشتكا نكميو ٠ «ضفخنم»

 قرطب  نمضتت ءاكذلا تارابتخا نم اريثك ناف ةقيقحلا ىفو « لاكشألاو

 ٠ حوضوب تاقلعتملاو تاقالعلا فاشتكا ىعدتست ادونب  ةفلتخم

 فالتخا ىف ودبت ءاكذلا ف سائلا نيب قورفلا نأ «نامريبس» ىريو

 طابنتسا درفلا عاطتسا املكف « تاقلعتملاو تاقالعلا طابنتسا ىلع مهتردق

 .٠ اعفترم هئاكذ ىوتسم ناك اديرجتو اديقعت رثكأ تاقالع

 نوتسريث ةيرلفن - ب

 ءايرهكلا سدنهم (1900 - 1841/) « 1طال756686 نوتسريث» ماق

 تانايبلا ليلحتب « ريهش تارابتخا معصمو سفن ملاع حبصأ ىذلا ىكيرمألا

 نأ ىلا صلخ.و « ةيلقعلا تاردقلا تارابتخا نم نيابتم ددع نم ةدمتسملا

 تاردق مسس دوجو جتنتساو ٠ ءاكذلا موهفم طيسبت ف طرفأ دق («نامريبس»

 دق الثم درفلا نأ ىري وهف )2 ةدحاو ةمس وأ ةردق دوج.و نم رثكأ ةيساسأ

 ريكفتلا ىلع ارداق نوكي مث نمو « ةعفترم ةجردب ةيظفل ةقالط هيدل رفاوتت
 ال دق هنكلو « اضعب اهضعب عم مغانتت وأ قباطتت ىتلا تاملكلا ىف عيرسلا

 ٠ الثم ةيباسحلا تالكشملا لح ىف ةءافكلا نم ةجرد ىلع نوكي

 ةدحاو ةماع ةردق سيقت ال ءاكذلا تارابتخلا نأ «نوتسريث» جتئتسا

 لقتسم ةيلوألا تاردقلا هذه نأ كلذك دجوو ؛« ةيلوأ ةيلقع تاردق عبس لب

 ىأ ىف رثؤت ةرفاضتم تاردقلا هذه نأو « ايبسن الالقتسا ضعب نع اهضدن

 اذ



 ةيلوأ تاردق نم فلاتي بكرم ماعلا ءاكذلا نأ ىأ ٠ ىلقع جاتن٠ وأ لمع
 مماسقتزن 1ة4ةمغاهأ ةطئاذغنعد «ةيلوألا ةيلقعلا تاردقلا» مسأب ارابتخا اهل عضو

 : اهتارابتخا نم ةلثمأو تاردقلا هذهب نايب ىلي اميفو )6314( ٠

 ؟7ءطول "مرسم ءةطعدعنمد )١( تاملكلا ىناعم مهف ىلع ةردقلا ١

 اميف ةردقلا هذه رهظتو « اهمهفو تاملكلا تالولدم ديدحت ىهو

 مهَف ىلع ةرذقلا اهتأب فرعقو «ناحتما لاؤس عيف قو ٠ اهيلع قيلعتلا وا
 ةلثمأ نمو «٠ ايظفل اهنع نوربعي ىتلاو 2 مهراكفأو سانلا نم انئريغ ءارآ

 :'اهل ةيلاتلا عبرألا تاملكلأا نيب نم ( نيسوقلا

 ' رذعتم - نودهتم - ىونس -ريختم : (ىلوح)

 . بقرت  فلآت  دوعت سبلت : (صيرت)

 ٠ تاحيورت - تابورشم  تاسوبلم  تالوكأم : (راثد)

 الثوم !كاسعدعرب (7) ةيظفللا ةقالطلا  ؟

 ةلوهس ىف رهظتو 2 ةعرسب تاملكلا راضحتسا ىلع ةردقلا ىهو

 ىلع ةردقلا ريغ ىهو ٠ ةنيعم فورح نم تاملك فيلأت وأ ظافلألا عاجرتسا
 عيطتسي هنكلو ةريثك اظافلأ فرعي ال دق درفلا نأل « تاملكلا ىناعم مهف

 : ىلي ام ةيظفللا ةقالطلا رابتخا ةلثمأ نمو ٠ ةقالطب اهمادختسا

 ٠ ةيطارقوميد : لثم ةدحاو ةملك نم تاملكلا نم ددع ربكأ نيوكت

 ٠ «ريبك» ةملكل ةفدارملا تاملكلا نم ددع ربك؟ داريا

 ٠ «سوبد» نزو ىلع تاملكلا نم ددع ربكأ ركذ

 8موعع (5) ةيناكملا ةردقلا  ؟*

 لاشمو ؛ ةيناكملا تاقالعلاو لاكشألاو مسرلاب ةيئاكملا ةردقلا قلعتتو

 نيعم مسر نيوكت وأ « ةريغصلا عطقلا نم ددع نم لكش نيوكت اهتارابتخا
 ماسجألا نيب ةقالعلا كاردا وأ طئارخلا ةءارق وأ طوطخلا نم ددع نم

 . غرعلا ىف
 8هدعمدتسع 02) (رضفتلا) لالدتسالا ىلع ةردقلا 4

لحل ةيرورضلا ميهاقملا وأ ءىدابملا مهف ىلع ةردقل' ىهو
 « تالكشملا 

 د



 جئاتنب ؤبنتلا ىل' هنم جاتحي افقوم درفلا هباجي امنيح ةردقلا هذه رهظتو'
 نم ةردقلا هذه رابتخا نوكتيو ٠ ةلكشم لحل ططخي امنيح و“ « هلاعفأ

 لك سردي نأ صوحفملا نم بولطملاو « ةيئاجهلا فورحلا نم لسالس
 دحاو فرحب اهلمكيو 0 هيلع ريسن ىذلا ماظنلا جتنتسيل ةدح ىلع ةلسلس

 ٠ (ةلكسآلا ةعغرو ىلع ةبترم ةيدجبال فورحلا صوحفملل بتكت)

 1دصتانع»ن (200)  ةيددعلا ةردقلا ه6

 تاييلمعلا ءارجاب كلذو « ةيباسحلا لئاسملا لح ىف حوضوب لكمتتو
 ٠ ةقدو رسيو ةلوهس ىف ةمسقلاو برضلاو حرطلاو عمجلاك ةيباسحلا
 لصاح اهنم لك تحت « عمجلا لئاسم نم ددع نم اهرابتخا نوكتيو
 ٠ أطخ وأ باوص عمجلا لصاح. له نيبي نأ صوحفملا نم بلطيو « اهعمج

 مطهسعسضمل ىرجعدأ (9) ةيكاردالا ةعرسلا 1

 فالتخالاو هبشلا هجو ىلع صخش فرعت ةعرس يف ةردقلا هذه ودبتو
 ٠ تاهبنملا وأ تاعوضوملا ليصافتو « ءايشأ ةدع نيب

 31سم (1) ركذتلا ىلع ةردقلا ا

 موسر وأ تاملكل رشاميملا فرصحتلا وأ عاجرتسالا ىلع ةردقلا ىهو

 «نوتسريدو نامريبس» نيب قيفوتلا
 « ءاكذلل ماعلا لماعلا وأ ةماعلا ةيلقعلا ةردقلا ىلع «نامريبس» زكري

 ىفني الو ٠ ةيلوأ ةيلقع تاردق عبس ىلا ءاكذلا «نوتسريث» للحي نيح ىلع

 زيكرت ىف امهنيب قرافلا نكلو « ءاكذلل ماع لماع دوجوب لوقلا «نوتسريث»
 متهي نيح ىلع « ماعلا لماعلا سايق ىلع ماع هجوب زيلجنالاو «نامريبس»
 ةيلوآلا ةيلقعلا تاردقلا سايقب نييكيرمألا نيثحايلا مظعمو «نوتسريك»

 ٠ ةيساسألا ءاكذلا تانوكمو ءانبلا راجحأ اهنودعي ىتلا

 اهعضو.ىتلا (>ىلماعلا ليلحتلل ةيضايرلا قرطلا مادختسا قيرط نعو .

 اعون نيرشعو ةكام نم رثكأ ىلا نوثحابلا لصوت « اهمدختساو «نوتسريث»

 ةقيرط وأ ىضاير جسهنم 07[1786 ى»ضوازئقأؤ ىلماعلا ليلحتلا )١(

 نأ نكمب ىتلا .لماوعلا وأ داعبألا نم ددع لقأ ديدحتل مدختست ةيباسح
 صاحشالا تاباجنسا نيب تاقالعلا ىأ « طابترالا تالماعم اهقيرط نع رسفن

 . ةفلتخملا تاراستخالا س ريبك ددع مادختساب كلذو
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 . نأ نع فشكلا ىلا ليمت تلازام تاساردلا نأ الا « تاردقلا نم افلتخم .
 كانه نأو « ةعفترم ةجردب اعم طبترت تاردقلا نم ةفلتخملا عاونآلا هذه
 نيذلا دارفالا نكلو ٠ ىكذلا كولسلا عاونا فلتخم ىف انمضتم اماع الماع
 مهتاردق ىف وحلول ةروصب نوفلتخي دق مهئاكذل ماعلا ىوتسملا ىف نوهياشتي

 ٠ عالطالاو ةربخلا لاجم ىف كلذكو ةصاخلا

 نأ نكمي هتالاجمو ىكذلا كولسل' عاونأ فلتخم نأ لوقلا ةوفص

 مغرب  ةريخآلا ناو « (ةيلوأ ةيلقع تاردق) ةيعون ةيفئاط لماوع اهمظتني
 ةتوافتم تاجردب اهعمجي ماع لماع اهنم جرختسي نأ نكمي  اهددعت
 ٠ «نامريبس» ةيرظن كلذ حجريو « لاحلا ةعيبطب

 كيادنروث ةيرظن - ج

 (اذؤ5 - ا4١ا/) ةطمصقتل ع كيادنروث» ىكيرمألا سفنلا ملاع دقتنا

 تانيلمغلا ىلا زظنلا نم دبال هنأ ىريو ٠ ءاكذلا ىف «نامريبس» ةيرظن

 ىلع :هتفيظو ىدؤي « بكرم ىبصع زاهج لمعل ةجيتن اهنأ ىلع ةيلقعلا
 ريداقمل جازتما درجم هنأ ىلع هفصو بعصي ثيحب عونتمو دقعم ىلك وحن

 .٠ ةيعونلا لماوعلا نم ددعو ماع لماع نم ةنيعم

 ىلا لقسم لمفتم متع وك ىلقع ءادأ لك نأ «كيادنروث» ىري امك

 ردادعلا نابرتك عما كرتشي دق هنكلو « ىرخألا رصانعلا ةيقب نع ام دح.

 : ىلي امك ءاكذلل ايثالث افينصت حرتقيو ٠ رهاظملا ضعب ىف

 (ةجلاعمو) مهف ىلع ةردقلا وهو 5 ةطقاده2؛ درجملا ءاكذلا : الوأ

 ٠ ةيئايبلا موسرلاو تالدأعملاو ماقرألاو زومر رلأو ىناعملاو ظافلألا

 ةيئادالا ةيلمعلا ةردقلا وهو : 31«طههنههل ىكيناكيملا ءاكذلا : ايذاث

 ٠ ةيكيناكيملا ةيوديلا .تاراهملا ىف ودبت امك ةيسحلا ءايشالا ةجلاعم ىلع

 سانلا مهف ىلع ةردقلا وهو : 8051 ىعامتجالا ءاكذلا : اثلاث

 ٠ ةءافكب مهحم لعافتلاو مهتلماعمو

 ونلا لفغأ نيح ىلع « لوألا عوالا نم ةفلؤملا تارابتخالا مظعمو
 3 ا فيوز ريهشلا هرايتشا عضو هراكفأ قيبطتلو )2 ناريخآلا

 لالدتسالا ؛ لمجلا ةلمكت : نم نوكتيو ٠ درجملا ءاكذلا سيقي ىذلاو 15
 5 تاميلعتلا عابتا ف تادرفملا ِ؛ ىباسحلا

 اج



 هعضو ىذلا ىثالثلا فينصتلا قدص ىلماعلا ليلحتلا دكأ دقو

 ٠ ىكذلا كولسلا هيف زربي ىلا ىلقعلا طاشنلا عاونأل «كيادنروث»

 جريبنريتس ةيرظن - د
 ىتح هسايقو ءاكذلا تايرظن لاجم ىلماعلا ليلحتلا لخدم داس

 نيدقعلا ف فرمملا سفنلا ملع روطت نكلو ٠ نرقلا اذه نم تاينيتسلا
 صحفلا ةداعا فدهتو ٠ ءاكذلا صحف ةداعال ساسآلا عضو دق نيريخآلا
 ىتلا لماوعلا نع ةلوئسملا تانوكملا مهفو ةنماكلا تايلمعل! ليلحت ىلا هذه
 ٠ اهجارختسا مت

 ىلأ فدهي ىذلا ىحنملا « 5:6م52:8 جريبنريتم» تاسارد لثمتو

 رابتخالا هيلع عقاولا صخشلا نأ ضرتفا ىذلاو « تانوكملا نع ثحبلا
 مدقيل 00ممههءمغ5 تانوكملا ىمست ةيسفنلا تايلمعلا نم ةعومجم ىرجي
 كلذ لاثم ٠ ءاكذلا رابتخا نع هتباجا اهنأ ىلع اهظحالن ىتلا ةباجتسالا

 ام عم قستت نيتريخألا نيتملكلا نم ةملك راتخي نأ ربتخملا نم انبلط اذا

 : ىلاتلا دنبلا نم امهلبق
 ٠ (ضيرم « ءاود) : بيبط <- ليمع : ىماحم
 ةينيوكتلا تايلمعلا نأ جذومنلا اذه لح نم «جريبنريتس» جتئتسا

 نأ كلذ « ةنراقملا ةيلمعو (زومر عضو) زيمرتلا ةيلمع ىه ةساسحلا
 نراقي مث « ىلقع روصت اهل نوكيل ةنيعم ةرفشب تاملكلا لجسي صخشلا
 ىماصحم ةملك نأ دجن لاثملا اذه ىفف ٠ ةباجالا ىلا لصيل روصتلا اذه
 لئاسولا نم نكمتلا « ىمماج ميلعت : لثم صئاصخلا ضعبب طيبترت

 ليلدلا اذه حضويو ٠ خلا ... ةمكحملا ىف ءالمعلا ليثمت « ةيئانجلا

 تارابتخا ىف ةيلاع تاجرد ىلع نولصحي نيذلا صاخشألا نأ ىبيرجتلا

 زيمرتلا ةيلمع ىف ربكألا تقولا نوضقي (قباسلا لاثملاك) ةهةلدوز: لثامتلا
 نم سكعلا ىلع كلذو « ةنراقملا ةيلمع ىف لقأ اتقوو « (زومر عضو ىأ)
 ٠ لقأ تاجرد نولجسي نيذلا صاخشألا

 : ىلي امك ىه «جريبنريتس» رظن ةهجول اعبت ءاكذلل ةماعلا صئاصخلاو

 ١ تاربخلا نم ةدافتسالاو ملعتلا ىلع ةردقلا ٠
 ٠ درجملا لالدتسالاو ريكفتلا ىلع ةردقلا  ؟

 ٠ ريغتم بلقتم ملاع عم فيكتلا ىلع ةردقلا
 ٠ ةوجرملا تاياغلا ىلا لوصولل سفنلا ثح. ىلع ةردقلا  ؛

 مس كسل



 نيتردقلا سايق ىف هلاعف مويلا همدختسلل .اكدلا ن رابتح. مظعمو

 ٠ نيتريخألا نينردقلا سيق ىف ريثك هبلعاف لقأ اهنكلو « سستلوألا

 ةئيبلاو ةثارولا : ءاكذلا تاددحم ٠

 مءاكذلل ىثارولا ساسألا ! 

 مئاوتلا تاسارد

 150202/غ0116 ةيونصلا مئاوتلا ةنراقم ةركف ىلع ةثارولا راصنأ دمتعي

 ىلع ةركفلا هذه زكترتو . طاتإلقمانع 80105 ةيونصاللا مكاوتلاو طوس

 ةضيوب زع أشنت اهنأل « هتاذ ىثارولا بيكرتلا اهل ةيونصلا مئاوتلا نأ ةقيقح
 دق مئاوتلا هذه لثم نآل ةجيتنو ؛ نييمان نينينج ىلا مسقنت ةدحاو ةبصخم

 ءاشغ ماوت لك مضي فوسف « محرلا ف ضعب نع اهضعب ةديعب دجوت
 ٠.5 3 بدمع نم

 ةيحانلا نمو « نيتبصخم نيتضيوب نع ةيونصاللا مئاوتلا جتنت نيح ىلع
 تاقوأ ىف نيدولوم نيوخأ نم رثكأ ةجردب ناهباشتي ال امهناف « ةيثارولا
 لبق مئاوتلا اهيف تدجو ىتلا ةيكيبلا فورظلا هباشت ضرتفيو « ةفلتخم
 نأ ىلع لئالد كانهو ٠ مئاوتلا نم نيعونلا نم لكل ةدالولا دعبو ةدالولا

 جاوزأ فلتخت امم رثكأ ةدالولا دنع نزولا ىف فلتخت ةيونصلا مئاوتلا ضعب

 ةميشملا نم مدلا دادما ىواست مدع ىلا كلذ عجريو « ةيونصاللا مكاوتلا
 ةلثامم ةقيرطب لماعت ةيونصلا مئاوتلا ناف « ىرخأ ةيحان نمو ٠ ةدحاولا

 ٠ ةيونصاللا مكاوتلا مظعم نع

 لماعت ةيونصلا مئاوتلا نأ اورق نيثحابلا نم اديدع نأ نم مغرلا ىلعو
 ةلماعملا هذهل ناك اذا ام ىرخأ ةسارد ةيأ ددحت ملف « اهباشت رثكأ ةقيرطب

 ٠ ال مأ رابتخالا تاجرد ىف مكاوتلا هباشت ىلع ريثأت

 ١541 ماع « 3406ا6 تي 80تءطقت4 راشوب « ىجكام» نم لك صخل دقلو

 امب « نيفلتخملا براقألا جاوزأ نيب ءاكذلا ىف تاطابترالا نم اريبك اددع

 نيب انوزوم اطسوتم اطابترا اودروأو ٠ ةيونصلا ريغو ةيونصلا مئاوتلا مهيف
 ؟4 نم ةقتشم مئاوتلا نم اجوز 41179 ىلع نيدمتعم) ةيونصلا مكاوتلا

ا طابترالا طسوتم ناك نيح ىلع ٠ر5 ىلا لصو ( ةسارد
 080141 نيب نوزومل

 حضويو ءر٠١5 وه ةسارد 4١ ىف ةمدختسملا ةيونصاللا مئاوتلا نم اجوز

 ىف ةيدرفلا قورفلا روهظ ىف ادبج مهم رودب موقت ةثارولا نأ قرفلا اذه

 ٠ ءاكذلا

 سل 8[



 ةوخالا نيب هباشتلا

 تاطابترالاو «تاوخألا نيب تاطابترالاو « ةوخالا نيب تاطابترالا دعت
 تاددحملا ةساردل ايفاضا الخدم دعت اهنآل ةميق تاذ تاوخأآلاو ةوخالا نيب

 هاجتالا ىلع ةنهربلا ىف دعاست اهنأل كلذو « ءاكذلل ةلمتحملا ةيجولويبلا

 ٠ ةقيثو ةيجولويبلا ةبارقلا تحبصأ املك ديازتملا طابترالا وحن تبافقلا

 ةوخالا نيب نوزوملا طابترالا طسوتم نأ تاساردلا ضعب تنيب دقو
 دعيو ٠ (ةسارد 548 نم اقتشم اجور ”5رك4ا؟ ىلع ادمتعم) ءركال هردق

 ناكو)" مهضعب عم اوبرت نيذلا ةيونصاللا مئاوتلا طابترا نم ريثكب لقأ اذه
 ةقيقحو مأوتلا فقوم نأ نيضرتفم « (اهتاذ ةساردلل اعبت .ر١٠٠ مهطابترا
 ةقيرطب اولماعي نأ نكميف كلذ ىلع ءانبو « هتاذ رمعلا اهل مئاوتلا نأ
 نيب ظحالملا هباشتلا ىلع طيسب ريثأت اهل نوكيف « ام دح ىلا ةهباشتم
 بسن نيب طابترالا (" )8  لودج صخليو ٠ ءاكذلا ىف ةيونصلا مئاوتلا
 ٠ ةوخالاو مكاوتلا ءاكذ

 ءاكذ بسن نيب طابترالا تالماعم : (" )8  لودج

 ةوخالاو مئاوتلا نم لك

 طابترالا لماعم تالاحلا ددع تاساردلا ددع

 «راك *؛ركألا ني ةيونصلا مكئاوتلا

 ءهرك» 0*0 4١ ةيونصاللا مكاوتلا

 ٠رأال ؟5رثالا“ 14 نويداعلا ةوخالا

 ٠ مئاوتلا نم اجوز (*)

 براقألا نيب تاطابترالا
 دجوت ىتلا تاطابترالاب ؤبنتلا ىئارولا ضرفلا ىلع ادامتعا نكمملا نم

 فوس ىناثلا ليجلا نم معلا دالوأ ناف اذكهو « ةلئاعلا دارفأ فلتخم نيب
 طبتري نأ بجيو ءرا5١ ةظحالملا ةميقلا تناكو ءر5١ ةبسنب نوطبتري
 ةميقلا تناكو .ر*# رادقمب تاوخاألاو ةوخالا ءانبا عم تامعلاو مامعألا
 ىثارولا ضارتفالا اضيأ براقألا نيب تاطابترالا ديؤتو .ر*؛ ةظحدلملا

 هذع جتني نأ بجي جوازتلاف« 1ع من جوازتلا تاريثأت لثملابو « ةوقب

 نع معلا ءانبأ جاوز تاسارد تفشك دقو « ةيرذلا ءاكذ ةبسن ىف ضافخنا
 ٠ هب أبثتملا رثألا

 ل



 طسوتملا وحن ءاكذلا بسن رادحنا

 وحن رادحنالا ىهو اديج ةفورعم ةرهاظ ىلع ليلدلا اذه دمتعي

 نوكي ال نكلو « الاوط الافلعأ ادج ةماقلا لاوط ءابآلا بجني ذا « طسوتملا

 طسوتم هاجتا ىف نوردحني مهئاف « امامت هتاذ ءابآلا لوطب لافطألا

 راسحق الافطأ ادج ةماقلا راصق ءابآلا بجني « لثملابو ٠ ىلكلا عمتجملا

 نم لوطأ نونوكيو « طسوتملا ةيحان نوردحني اضيأ ءالؤه نكلو « ةماقلا
 جئاتن ىلع !دامتعاو ٠ ءاكذلا ةلاح ىف امامت هتاذ رمألا ثدحيو « مهئابآ

 نيذلا ءابآلا نأ رهظ «تريب لريس» اهارجأ ةضيفتسم تاسارد نم ةدمتسم

 مهءانبأ ناف ؛ 11١ ءاكذ ةيسن بلطتت ايلع نهم ىف ءاضعأ نوئوكي

 نمو ٠ ليلقب ١٠١ قوف مهئاكذ طسوتم نوكيف ؛ طسوتملا ةيحان نوردحني
 « 86 ىلأ مهئاكذ طسوتم لصو نيذلاو ةرهملا ريغ ءابكلاف « ىرخأ ةيحان

 - طسوتملا ف  ءاكذ ةيسذ مهل نوكيو .٠ ىلعأ ىلا مهئانبأ ءاكذ ردحني

 لضفأ ةكيب ريفوت نوعيطتسي نيذلا ءابآلا لافطاف مث نمو 4١ ٠ قوف
 ةئيب ريفوت طقف نوعيطتسي نيذلا ءابآلا لافطأو « مهئاكذ ةبسن ضفخنت
 ىلع تارثؤملا هذه ريسفت ادج بعصلا نمل هناو ٠ مهئاكذ ةبسن عفترت ةئيس
 ٠ ةيثيب تاحلطصم ءوض

 ءاكذلا ةثارو تبثت ةيئيب تاسارد

 ىتأيو « ةيثارو تاملسم ىلع اهانركذ ىتلا ةقباسلا نيهاربلا دمتعت

 نأ حضتي ثيح « ةيكيبلا لماوعلا اهيف فلتخت تاسارد نم ةلدآلا ىقاب

 ٠ ةثارولا ىلا اسأسأ عجرت ءاكذلا ىف تافالتخالا

 ىثبتلا ةرهاظو ءىجالملا لافطأ

 ريغ وأ ةزجاع مهتاهمأ دعت نيذلا لافطألا ىلع ةسارد ءارجا نكمي

 ذنم أجلم ىف اوبر مث نمو « مهب ةيانعلا نع  رخآل وأ ببسل ةبغار

 ىلا ريشتو « ريبك دح ىلا ةقباظتم اجلملا ف فورطظلا نوكتو « ركبم رمع

 ماعطلاو نيسردملاو ةئيبلا : ةدحاو فورظل اعيمج لافطألا ضرعت
 ناف كش نودو ٠ اهتاذ ىنابملاو بتكلاو صاخشألا ةعومجمو ءاقدصألاو

 عيطتست الو ٠ اريثك ةهباشتم نوكت اهئكلو امامت ةقباطتم نوكت ال تائيبلا

 ربكأ ةيئيبلا ةاواسملاب اصاخ انوناق عرشت نأ  هيكاتلاب  ةلداع ةموكح

 عقوتي فورظلا هذه لظ ىفو.لافطألا ءالؤه اهب رميو اهربخي ىتلا كلت نم

 ءاكذلا ةبسن ىف قورفلا ىف اريبك اضافخنا ةيثيبلا تاريثأتلا ةيمهأ راصنأ

 : ةنيعم ةيكيب تاريثأت قيرط نع تافالتخالا هذه تجتن اذا « ةظحالملا

 ٠ ةسناجتم ءاكذ ةبسن جتنت مث نمو « ةديج وأ ةكيس
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 ىف رييغت ىأ ثادح» ةبوعصلا نمو « ثدحي ال اذه ناف ةقيقحلا ىفو
 لدعمب .ادحا ىند دنع ناك هنكلو ىئيب ريثأت رهظو ٠ ءاكذلا ةيسن نيابت

 2٠١ ٠ نم لقأ

 نكميف « ةلأسملا ثحبل رخآ لخدمب 480م8452 ىنبتلا لافطأ اندميو
 ةبسنلا هذه طبرنو « مهومن ءانثأ ىف ىنبتلا لافطأل ءاكذلا ةبسن سيقن نأ
 عم كلذكو « (تايجولويبلا) نهندلو ىتاللا تايقيقحلا مهتاهمأ ةبسن عم
 بجيف « ةمهم ةثارولا تناك اذاف ٠ (ةعاضرلاب) ىنبتلاب مهتاهمأ ءاكذ ةبسن
 ةئيبلا تناك اذا امأ ؛ تايقيقحلا مهتاهمأ عم لافطألا ءاكذ ةبسن طبترت نأ

 ىنبتلاب مهتاهمأ ءاكذ ةبسن عم لافطالا ءاكذ ةبسنب طبترت نأ بجيف « ةمهم

 . (ةعاضرلاب)

 عم طبترت :ىنبتلا لافطأ ءاكذ ةبسن نأ ةيلمعلا تاساردلا ترهظأ

 ةبسن طابترا ةجرد سفنب (تايجولويبلا) تايقيقحلا مهتاهمأ ءاكذ ةبسن
 ةكيبلا نأ نذا حضتيو ٠ ةصاخلا مهتاهمأ قيرط نع اوبرت لافطأ ءاكذ

 هذه ىف قورفب مهست ال وأ ةليلق قورفب مهست ىنبتلا لافطأل ةيلزنملا
 وأ ةضفخنم تناكف ىنبتلاب تاهمألا ءاكذ ةبسنب تاطابترالا امأ ٠ ةلاحلا

 ءاكذ ةبسن نيب طابترالا طسوتم ناكو ٠ مهرمع لاوط  ايلمع  نينبتملا
 طابترالا ناك نيح ىلع « ءرا5 ةثيدح ةسارد ىف نينبتملا نيدلاولاو لفطلا

 . را" نييجولويبلا نيدلاولا عم

 ةنيعم رسأ ىف ىلقعلا صقنلا عويش
 لافطالا ناف « ىلقعلا صقنلا نم نيعون دوجوب ريخآلا ليلدلا قلعتي

 فرطلا ىف نوعقي نيذلا مهو 7١ و 5٠ نيب حوارتت ءاكذ ةبسن ىوذ نم
 اوتأ دق اونوكي نأ ىلا نوليمي « ءاكذلا بسنل ىلادتعالا عيزوتلل ىندآلا

 عاونأ دوجو نع الضف « ادج ةضفخنم ءاكذلا ةبسن اهيف نوكت تويب نم

 ةبسن ىوذ نم لوقعلا فاعض ىئاعيو ٠ ةرسآلا ىف ىلقعلا صقنلا نم ىرخأ
 تاثروملا دحأ ىف بارطضا نم  تالاحلا ةيبلاغ ىف 65٠ نم لقأ ءاكذ

 ءالؤه ىتأي نأ نكميو « ىرخاللا تاريثأتلا عيمج ىطختي ةيدرفلا "ت65

 «طسوتملا نع مهئابآ ءاكذ ةبسث فلتخت الو « رسآلا نم عون ىأ نم لافطألا

 ثروملا نأ ىأ 16ععءوقألل م ةيحنتم تابارطضالا هذه لثم نوكت امئادو

 نيذلا دادجالاو ءابالا قيرط نع ىتأ دق نوكي نأ نكمي هددصب نحن ىذلا

 ٠ ضرملل راثآ ةيآ ادبا اورهظي غل

 كل نوما 0



 ٠ لافطألا ءاكذ ةبسن نيسحت

 ماكذلا ةبسنل ىجولويبلا ساسألا

 6ادادهصتء م6 نيماتولجلا ضماح ةيباجيا تاساردلا رثكأ تمدختسا
 نم نسحي نأ نكمي ضماحلا اذه نأ « ةئنس 6 نم رثكأ نم نلعأل امدنعو
 ىلع ىوعدلا هذه رابتخال عافدنا ثدح رثكأ وأ طاقن رشعب ءاكذلا ةبسن
 جئاتنلا تناكو « ايلقع نيفلختملا نم مهبلغأ ناكو « نييمدآلا نيصوحفلا
 ضماح موقي الف ؛ اديقعت رثكأ رمألا نأ ارخؤم رهظ نكلو 0 ادج ةبراضتم

 هنكلو « طسوتملا قوف وأ طسوتملا لفطلا ءاكذ ىف رود ىأب نيماتولجلا
 . ايلقع نيرخآتملا كلذكو « ءايبغألا لافطألا ءادأ ىوتسم عفرب موقي

 ءاكذلل ىئيبلا ساسالا ب

 ىف لاحلا كلذكف « ةديدع ةلودأ ءاكذلل ىئارولا ساسألل نأ امك
 هيلع نيهارب ةثالث ءوض ىلع ريخألل جذامن درونو ٠ هل ىكيبلا ساسألا
 «ةيلالسلا قورفلاو ةيعامتجالا ةقبطلاةيرسآلا ةئيبلاو داليملا بيترت : ىه
 : ءاكذلا ةبسنو رقفلا

 ظزئاط هتع داليملا بيترت : الوأ

 ةيمهأ هل ءاكذلأو ىلقعلا كولسلا ىلع ةيرسآلا ةثيبلا ريثأت نأ كشال
 تاردقلا نم امهريخغو تالكشملا لح ةراهمو ةغللا ءاقترا ناف 3 ىوصق

 اذه متي الو « ةرسآلا طيحم ىف لفطلا هملعتي ام لئاوأ نم ةزيمتملا ةيلقعلا
 ٠ براقألاو تاوخألاو ةوخالا كلذك لب طقف ءابآلا قيرط نع هريغو ملعتلا

 1910 ماسنع «الورام سيسئارف « تنوملب نايليل» نم لك ماق دقو
 (؛١٠4ر00.٠) ىلاوح ىلع تقبط ئتلاو « ءاكذلا تارابتخا جئاتن ةساردب

 تنوكتو ءاماع 19 مهرامعأ طسوتم غلب نمم « ىدنلوه ركذ فلأ ةئامعبرأ

 ١941 «2 !ا١515 ٠ ىماع نيب اودلو نيذلاو طقف روكذلا نم ةنيعلا هذه

 « ءاكذلا رابتخا ىلع ةعفترم تاجرد ىلع لصحي لوألا دولوملا نأ رهظو

 رهظو « اهتاذ رسثلا ىف كلذ دعب مهبيترت ناك نيذلا لافطالل ةبسنلاب كلذو
 داليملا ةبترب اهتقالع ف ضفخنت ءاكذلا ةبسن نأ حضتا دقف 2« كلذ نم رثكأ

 ءاكذلا ىف ةعفترم تاجررد ىلع لّصحي ىناثلا لفطلا نأ ىأ + ةرسألا ىف

 لفطلا نع ةعفترم ءاكذ تاجرد ىلع ريخآألا لصحيو « ثلاثلا لفطلا نع

 تيرجأ ةسارد ىف ةهباشم جئاتن ىلا لصوتلا مت دقو ٠ اذكهو ٠٠. عبارلا

 ٠ نيسنجلا نم بلاط فلأ ةئامئامث (١٠8ر٠٠٠) ىلع ةدحكملا تايالولا ىف

 تاننا دب



 مامتهأو تقو نم ءابألا هسركي ام ءو م ىلع ةرهاظلا هذه رسفتو
 املكو 2 لوألا دولوملل ابلاغ ربكأ امامتعا نوهجوي مهنأ كلذ « مهئانبأل
 .ءانبألا نم ىأل ءابآلا اميههجوي ناتللا ةقاطلاو تقولا لق ءاتبآلا ددع داز

 2, ءاكذلا ةبسك 2 اضافخنا ب كلذ بئاج ى - ريخآلا لفطلا رهلظيو

 ناك ول امكو ٠ (هلبق دولوملا) هيلع قباسلا | 0 ةبسنلاب اريبك كلذ دعيو
 ديرف عضو هل 0 ةريبك ةرسآلا ىف  ديدحتلا هجو ىلع  ريخاآلا لفطلا

 ديحولا 0-0 ءاكذ ةبسن ضفخنت كلذ نع ذاضفو « هتأذ دح ىف زيمتم ريغ

 ش وخنألا وأ ةوخالا نم نينثا وأ دحاو هل ىذلا لوألا لفطلا نع

 رابتعا نكمي هنأب رمآألا اذه « توزودع كنوجاز تربيور» رسف دقو

 ةئيبلا ىه هذهو « اهئاضعأل هيساو ءاكذلا عبانم حنمت ةعامج ةرسألا
 دعي ةرسألا-مجح ةدايز نأ ىلا صلخيو ٠ ءاكذلا ىلع رثؤت ىتلا ةيلقعلا
 قراف دوجو ةرورض ىف كلذك دقتعيو ٠ اهدارفأل ىلقعلا ومنلل ائيس ارمأ
 ىلع « رافصلا لافطألا ريبكلا ىنمزلا قرافلا ديفيو ٠ ةوخالا نيب ىئمز
 «كنوجاز» رسفيو ٠ ارمع ربكألا ةوخالل ةبسنلاب ائيس ارمأ دعي نيح
 ةقيقحب ديحوؤلاو ريخألا لفطلا ىدل  ايبسن  ةضفخنملا ءاكذلا بست
 هتوخال «ملعملا» ةباثمب نوكي نأل ةصرفلا هيدل سيل لفطلا اذه نأ

 نم نيرخلل ةبسنلاب .ملعملا رود لفطلا ةسراممل ةصرفلا رفاوتف « راغصلا
 فوس ةصرفلا هذه راقتفا نأ نيح ىلع « هل ىلقعلا ومنلا هبني نأ هنأش
 ةرسأآلا مجح نأ ةفيقحلاو 0 ءىشلا ضعب ضفخنم ءاكذ قوتسم ىلا ىدؤي

 ةيثيبلا لماوعلا ف لخدت:ربكأ ةريحم رومأ نم اءزج نادعي داليملا بيترتو
 ٠ اهكافت رأو ةيلقعلا تاردقلا ومن ىف رث 35 وت ىتلا

 ةيلالسلا قورفلاو ةيعامتجالا ةقبطلا : ايناث

 0 هوو ةيعامتجالا ةقبطلا نم لك اهب رثؤت ىتلا ةجردلا نا

 ىلقعلا ءادألا وأ ءاكذلا ىلع ظاطصمنع ا ةيلالسلا قورفلاو

 محبا عيظتسي لو « دقعم عوضوم وهف « لادجلل رمتسم عوضوم

 ل لاكملا :ليبس ىلع ؛ ءاكذلا ةبسن ىلع ةقبطلا ريثأت لزع ةلوهسب

 ىعامتجالا قوتسملا تاذ تاعامجلا ىف اهرصح وأ صرفلا دييقت ىدؤي

 عفدني له وأ ؟ ءاكذلا نم ةضفخنم تايوتسم ىلا ضفخنملا ىداصتقالا
 ةيعامتجا ةقبط ىلا ةيلقعلا ةردقلا نم ةضفخنملا تايوتسملا ىوذ نم دارفألا
 ؟ عمتجملا ىف ةضفخنم ةيداصتقا

 ةقبطلا نم لك ريثأت ديدحت ةثيدحلا تاساردلا قىدحا تلواح

 يا ا



 عراقملا لافطأالا ىدل ةيصخشلا صئاصخو ماكذلا ىلع ةلالسلاو ةيعامتجالا

 ىنامث مهرامعأ تغلب نمم ( نوطسوب ةقطنم نم) ايكيرمأ ذافط ٠١08 سردف

 ةيداصتقا ةيعامتجا تايوتسم اولثميل ةيانعب لافطألا بختنا دقو ٠ تاونس

 :عادبالا : ةنعضتم ةفلتخملا صئاصخلا نس ددع سرذدو .٠ عقترملاو رف ةخيملا

 .طابح.الا لمحت ىلع ةردقلا « عالطتسالا بح «؛ لالقتسالا « سفنلاب ةقثلا

 لافطأ زيمتو « ةيعامتجالا ةقبطلأ ةجيتن ةيرهوج قورف ترهظو
 ةبعادبالا ةردقلاب ةساردلا هذه ىف ةضفخنملا ةيداصتقالا ةيعامتجالا ةقبطلا
 ةردقلاو رطاخملا ضوخ ىلع ةردقلا مهيدل ترفاوتو « تالكشملا لح ىلع
 نأ ىلا نوليمي ايلعلا ةقبطلا لافطأ ناك نيح ىلع ٠ طابحالا ةهجاوم ىلع
 نم نيقلق اوناك مهنكلو « ةيديلقت رثكألا تالكشملا لح ىف لضفأ .اونوكي
 ٠ ىخبني امم رثكأ هب نيلغشنمو لشفلا

 فئاتخإ نع الاؤس اهتقباس نع امامت ةفلتخم ىرخأ ةسارد تراثأ دقو

 « ىنبتلاب ةطنترملا ةيعيبطلا ةبرحتلا ىلع تدمتعاو « ءاكذلاو ةلالسلا
 نم مهينبت مت نيذلا دوسلا نييكيرمألا لافطالا ءاكذ بسن نوثحابلا سردف

 طسوتملا قوف ىداصتقا قوتسم تاذ ضيبلا نم رسأ لبق نم ركبم رمع
 ربظف ٠ طسوتملا قوفي لخدو ىميلعت ىوتسم عم (ىطسولا ايلع ةقبطلا)
 ةبسن ىهو ©« ٠١1 ايواسم دوسلا نينبتملا لافطألا ءاكذ ةبسن طسوتم نأ
 ىموقلا ىوتسملا ىلع نييكيرمألا لافطألا ءاكذ ةبسن طسوتم نم ىلعأ ءاكذ
 رثرآ» هب ىدان ام لوح كوكشلا ةساردلا هذه ىقلتو ٠ ىنبتلا ريغ نم
 دوسلا ىدل ءاكذلا ةيسن ىف فالتخالا نأ نم 1959 ماع « 368565 نسنج

 ىلا كلذ انب ىدؤيو ٠ ةيلقعلا تاقاطلا ىف ةيثارولا قورفلا سكعي امنا
 ٠ ةيلاتلا ةرقفلا ف ضرعأ ىوتسم ىلع هتاذ عوضوملا ةشقانم

 ءاكذلا ةبسنو رقفلا : اثلاث
 نيدشارلاو لافطالا ءاكذ بسن ضافخنا ةديدع ةيكيرمأ تاسارد تنيب

 نيردحنملا ىلا ةبسنلاب ةطقن نيثالث وأ نيرشعب ةريقف رسأ نم نيردحنملا
 .ةلاح لك ىلع قبطنت الو ةماع ةجيتن هذهو « ةينغ وأ ةطسوتم تاقبط نم

 ةيكيب لماوعب قورفلا هذه ترف دقو ٠ لاحلا ةعيبطب ةصاخ ةيدرف

 لماحلا مآلا ةياعر ءوس : ءاكذلا ىف ةرثؤملا لماوعلا هذه نب نمو ٠ ةيثاروو

 قورفلا رسفتو ٠ ضرملا « صاصرلاب ممستلا « ةيذغتلا ءوس « ةدالولا لبق

 : ىلي امم رخآ وأ ببسد ءاينغألاو ءارقفلا نيب

 ا



 اهيفو « ةريغتملا ةرتوتملا ةمحدزملا ةايحلا فورظب رقفلا طبتري ١
 . ةديدج. تامولعم ىلا ءارقفلا لافطألا عامتسا لامتح' لكي

 . هيوخللا تادرعلا نم ليلق ددع عامسل ةضرع ةريقفلا رسألا لافطا -_-
 ءاكذلا ضاحخنأ ىلا ىدؤيو ؛ ريكفتلا نم دحي ىظفللا زجعلا اذه لثمو

 مدعو « مهتاردق ةيمنت ىلع مهلافطا ةدعاسمل ءابألا غرفت مدع - "
 ود١رأ ن ىتح هدعاسملا ةذه ىلا قيرطلا مهتفرعم

 ةراثتسإ لفط لك ىقلتي سدكتلا ىفو « ماحمزالاب رقفلا طبتري -
 ارمع ربكألا لافطألا نم مأ نيدئارلا نم كلذ ناكأ ءاوس ةدودحم ةيلقع
 .هسنم

 مهنكلو « ةنيعم ةيفرعم ةءافك ماع هجوب  ءارقفلا لافطألا ىدل  ه
 ٠ ةيديلقتلا ءاكذلا تا رايتخا اهسيقت ىتلا ةصاخلا تاردقلا نوبستكي ال

 ةيادب ةسردملا عفترملا ىداصتقالا ىوتسل ا ووذ لافطإألا أدبي ' 5
 فورحلا ظفحو دعلا اوملعت دق نوئوكي ام ابلاغ : حاجنلاب ةرشبم ةيوق
 ىف سولجلا « عامتسمالا نسح : ىسردملا ماظنلاب ةفلألا عم « ةيدجبألا
 رعشي ىذلا ريقفلا لفطلا هيلا رقتفي ام وهو « ةطلسلا ىلثمم ةعاط « ءوده

 ٠ ابلاغ رتوتلاو بعتلاو عوجلاب

 « ءارقفلا لافطألا نع بلاس موهفم نيوكت ىلا امئاد سردملا عزني - /
 - ايلاغ هنم ىعو نود . سردملا هجتيو ؛ ءاينغألا نع ةبجوم تاعقوت عم
 نم اديزم نوطعي ثيح « ءاينغألا ذيمالتلا تاردقل تاهبنملاب ىنغ ىمامح ًءانم قلخ ىلا ليمي ةريخدألا ةلاحلا ىفف « كولس ىلا هتاعقوت ةمجرت ىلا
 نوح.رطيو « ةداملا نم ربكأ ارادقم نوسرديو ع« 1680520 دترملا دئاعلا
 . ةباجالل رثكأ اصرف نوحنميو « ةريثك ةلثسا

 فقوم ىف ريبتخملا مامأ قلقلاو كابترالاب ءارقفلا لافطألا رعثي 6
 . ءادألل ةيعفادلا صقنو 0 رابتخالا ةدامب مامتها مدع عم ؛ عاكذلا سايق

 ءاكذلا تارابتخا دقن ىلأ نيريخالا نيدقعلا ىف ىوق هاجتأ كانه
 تاكفلا ضعبل اهدونب ةبسانم مدعو . تايلقألا دض اهزيحت ثيح نم اهتاذ
 ٠ اهيلع قبطت ىتلا

 ءاكذلا ةبمن يف ةكيبلاو ةثارولا رثأ ىلع بيقعت

 ىبسنلا رثالا صحف ىلا تمده ىتلا تاساردلا نم ددعل انضرع نأ دعب
 ىلع زكري نم كانه نأ ال حصتي ءاكذلا هسد ىق ةكيبلاو ةثارولا سس لكل
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 وتلا هبراجتو هججح. ركسعم لكلو ٠ ةيناثلاب لفحي نم ةمث نأو ىلوآلا
 هراثأ امب مدتحملا لدجلا اذه دافأ دقو ؛ هتاضارتفا قدص ىلع اهب للدي
 ىف رثؤت ىتلا لماوعلا فلتخم ىلا فرعتلا ىف ةضيفتسملا ثوحبلا فالآ نم
 ىلماعب رثأتي سيقملا ءاكذلا نأ قحلاو ٠ تارابتخالاب ساقي امك ءاكذلا
 لكب رثأتي دح. ىأ ىلا : مهملا لاؤسلا ىقبي نكلو « العف ةئيبلاو ةثارولا
 !ادامتعا  ةباجالا نكميو ؟ امهنم لكل ىبسنلا رثآلا وه ام : وأ ؟ امهنم
 « قوفتيو ةكيبلا رثأ ىلع بلغي ةثارولا رثا نأ  ةقباسلا تاساردلا ىلع
 ٠ (7م١٠) ةثارولا راصنأ هددح امم اليلق لقأ نوكي دقف كلذ عمو

 ءاكذلا بسن يف نيسنجلا نيب قورفلا - /
 : لوقن نأ اننكمي لهف ءاكذلل ىجولويبلا ددحم لا ضارتفا ساسأ ىلع

 (ىجولويبلا ىوتسملا دنع اساسأ نوفلتخي نيذلا) ءاسنلاو لاجرلا نا
 ةيدانملا ةكرحلا تقبس ىتلا مايألا فو ؟ ءاكذلا ىوتسم ىف اضيأ نوفلتخي
 لاجرلا نأ ىلع ذخٌّؤي رمآلا ناك تيوصتلاو عارتقالا قح ةأرملا حنمب
 ام ةقيرطب نيناوقلا ةغايص تمتو ٠ ءاكذلا ةيحان نم ءاسنلا نم ىمسأ
 ءابآ اوناكأ ءاوس) لاجرلا لعجو « ضرتفملا نهئابغ دض ءاسنلا ةيامحل
 ٠ تاقوآلا لك ىف نهنوثش نع نيلوكسم (ةوخآ وأ اجاوزأ مأ

 تحنلاو مولعلا لثم مهم لاجم ىأ ىف ةأرملا ةيرقبعل رهاظلا بايغلا نا
 نكمملا ءانثتسالا عم نكلو) « برحلاو ةسايسلاو مسرلاو حرسملاو ةضايرلاو
 ريست هاجتالا اذه اياقب تلازامو « تالداجملا هذه ديؤي (صصقلا ةباتكل

 « ةيميداكألا نهملا ىف وأ « لمعلا ىف ةأرملا حاجن نع ثدحتن انلزامف « ءطبب
 ٠ لجر لقع اهيدل ناك ول امك ؛ بطلا لاجم ىف وأ

 اريثك كانه نأ امك « ادج ءايكذألا لاجرلا نم اريثك كانه نأ رهظ دقل
 ةطسوتم ءاكذ بسن نهل ءاسنلا نم ريثك كانهو ٠ ادج ءايبغالا لاجرلا نم

 لماوعلا نم ريثك كلذ ىف رثؤيو ٠ ةيبغلاو ةيكذلا قطانملا ىف نعقي
 ٠ ماع هجوب ءاسنلا حلاص ريغ ىف ةيعامتجالا

 ةيكيناكيملا سيياقملا ىف نوقوفتي روكذلا نأ ىرخأ تاسارد تحضوأ امك
 ىف ثانالا زاتمت نيح ىلع « ءاكذلا تارابتخال ةيناكملاو ةيددعلاو

 تاراهملاو ةيكاردالا ليصافتلاو ةيظفللا تاراهملا نمضتت ىتلا تارابتخالا
 ٠ ةقيقدلا ةيوديلا

 نيدلاولاب ىلاعفنالا قلعتلا نم الك نأ «جاتنوس» ةسارد ترفسأو

 عالطتسالا بح امأ ٠ ةضفخنملا ءاكذلا بسنب نيتطبترم اتناك ةثونألاو

 كل



 هلك تناكف سفاس.و هريبذدملاوو ىعقللا ناودعباو ىلناعقنالا لالقس او

 هطئترملا ) هريخلا تافص _رسيب نأ سدح ٠٠ فقترملا ءكدلا بسنب ةلعش |

 ىف مهسنو مسعتلا ( ةسأردل هيك تيرج ىدلا ىكيرمالا عمتجما ىف ةروكدل.

 لوصح لامثحأ نم ريبع م ضرفلا ده ديؤيو ٠ ىشعلا ناقتالا تا داع
 ةدقثلا دسجت ذا « تايخيرمألا نم ىدعا ءكد بسن ىلع نييكيرمالا لجرلا
 ىف  صيا حضتاو ٠ ةيصخشلا ىف سنجلاب ةطبترملا قورفلا كلت ةيكيرمأ
 نوكي ءاسنلا ىدل سيقملا ءاكذلا بسن ىف عافترالا نإ  ىرخلأ ةسرد

 تامامتحالاو « نيدلاولل ةعفترملا ةيميلعتلاو ةينهملا تايوتملاب اطبترم
 دنع سيقمل ءاكذلا عافتر' طبتري نيح ىلع ٠ لمعلا نع اضرلاو « ةيفاقثلا
 زاجنالا ةيعفاد امهو « ةلوفطلا ةلحرم ىف امهيلإ فرعتلا مت نيتفصب لاجرلا

 . (تابوعصلا مغرب دهجلا لذب ىلع رارصالا) ةرباثملاو ةعفترملا

 ءاكذلا ةبسن تابث

 رمع دعب ةصاخبو « دارفألا ىدل ايبسن اتابت ةتباث ءاكذلا ةبسن ىقبت

 ءادألل اديج ارشؤم ءاكذلا تارايتخا دعت ال رمعلا اذه لبقو « ةعباسلا

 قبطت ىتلا تارابتخالا نأ ىلا كلذ ىف ببسلا عجريو « لبقتسملا ىف ىلقعلا
 ةيرصبلا تاردقلا ىلع اريثك دمتعت ةركبملا ةلوفطلا ةلحرم ىق لافطألا ىلع

 ةيلاتلا رامعألا ىلع قدطت ىتلا تارابتخالا دمتعت نيح ىلع « ةيكرحلاو

 تارابتخالا جئاتن أابدتت الو ٠ ةيلؤفللا تاردقلا ىلع  ةريبك ةجردب

 سيقت ىتلا تارابتخالاب ةرورضلاب ةيسحلا ةيرصبلا تاردقلا ضيقت ىتلا
 تارابتخالا نأ ودبي كلذ ىلا ةفاضالابو ٠ رخآ لاجم قى ةيلقعلا تاردقلا

 ةبسنلاب لبقتسملا ىف ءادآلل ةفيعض ةيؤدنت ةوق تاذ لافطألا ىلع قبطت ىتلإ

 ٠ مهكولس ليكشت ةلوهسل ةجيتن كلذو « لافطألل

 « مهتايح لاوط دارفآلا مظعم ىدل ايبسن ةتباث ةيلقعلا ةردقلا ىقبتو

 ةركاذلا بلطتت ىتلأ تاءادألا فلتخم ىلع ةرطيسلا ىلع ةردقلا ىعو

 ىنحذم تاردقلا هذهلو ٠ تاردقلا نم كلذ ريغو لالدتسالاو كاردالاو

 ىف ةديدش ةعرسب ثدحي ىلقعلا قمنلا نا ىلا ريشي ؛ اهب.نداخ هيازتم
 ومنلا فقوتي مث « درفلا ةايح نم اهوحن وأ ىلوألا نيرشعلا تاون:
 85 ايوتسم ىذحشملا حبصب ع

 ىفو رمعلا فصتنم ى ىرخ' ةرم ريعن. ىف ةيلقعل ىردقلا ادبتو
 هيف ةخوخيشلا ىف روهدتت ةيلقعلا تاردقلا نأب لوقلا نكلو : ةخوخيش
 مظعم دنع  ايبسن  ةرثأتم ريغ ت'اردقلا ضعب ىقبت ذا . .اذم طيسبت

 كا ١ ويلا 0“



 ةيلالدتسالاو ةيظفللا تاردقلاف « مهرمع نم ةمدقتم ةلحرم ىف ىتح سانلا

 2 .٠ رمعلا مايأ رخآ ىتح. ةتباث امئاد ىقبت ةماعلا تامولعملاب ظافتحالاو

 كلت اميمالو « رمعلا ىف مدقتلا عم روهدتت ىرخأ تاردق نأ ودبي نكلو
 نكلو ٠ ىدملا ةريصق ةركاذلاو ةباجتسالا ىف ةعرس بلطتت ىتلأ تاردقلا

 ضعبف « اهتعرسو تاريغتلا هذه مجح ىف دارفألا نيب اريبك افالتخا كانه

 اهدقفي نيح ىلع « مهتايح رخآ ىتح ىلقعلا مهطاشن ىلع نوظفاحي سانلا

 اهب هجاوي ىتلا ةجردلاو « ةحصلا ىف تاريغتلا نأ كشالو ٠ !ركبم نورخآ
 ىلع عيرسو لاعف ريثأت امهل ةيمويلا هتايح ىف هلباقت ىتلا تايدحتلا درفلا
 ٠ ىلي اميف ةقالعلا هذه زجونو ٠ ةيلقعلا تاردقلا روهدت

 ةخوخيشلا ةلحرم ىف ءاكذلاب ةصاخلا جئاتنلل زجوم

 نكلو « نيعبسلا رمع دعب ابلاغ سيقملا ءاكذلا ف صقن رهظي ١
 كلت لالخ ديزت دق لب ةقباث ءاكذلا بسن ىقبت دق . ىرخأ تالاح ىف

 وأ ةماع وأ ةقلطم وأ ةيمتح ودبت ال ةيلقعلا ةراسخلا كلت نكلو ٠ ماوعالا

 ةحصلا روهدتب ءاكذلا بسن ضافخنا طبتريو ٠ جالعلاو ريغتلل ةلباق ريغ
 ىدل ةيلقعلا تاردقلا ىلع ةظفاحملا لامتحا دادزيو « طاشنلا ةلقو ةماعلا

 ىلا سايقلاب بسانملا لخدلاو عفترملا ىميلعتلا ىوتسملا ىوذ دارفألا
 ٠ نيرخآلا

 ىتلا ماهملا ىف ةءافكب لمعلا ىلع خويشلا ةردق اريثك روهدتت  ؟

 « ةديدج قئاقح ظفح بعصيو « نيديلاو نيعلا رزاتو ةعرسلا بلطتت
 نيتركاذلا نم تامولعملل قيقدلاو غيرسلا عاجرتسالا ىلع ةردقلا صقانتتو

 ٠ ىدملا ةليوطو ىدملا ةريصق

 لبق ماوعأ ةتسو ماع نيب حوارتت ةرتف لالخ ةئيعم تاردق فعضت -
 بلصتي ةباصالل ةجيتن ريغتت خملا فئاظو نأ دقتعيو « صخشلا توم

 ٠ توملا بارتقا دنع نييارشلا

 ءاكذلا تارابتخال جذامن ٠

 افالآ ناف « ءاكذلا ةعيبط لوح ايرظن افالخ. كانه نأ نم مغرلا ىلع

 ءاملع قيرط نع ملاعلا عاقي فلتخم ىف موي لك قبطت ءاكذلا تارابتخا نم

 ةمهم تارارق ذاختال تارابتخالا هذك جئاتن مدختستو ٠ مهيدعاسمو سفنلا

 نم مهبسانيام ىلا نيمدختسملا هيجوتو « بالطلل ىساردلا ليقتسملا نع

 ءاكذلا تارابتخا فصتت نأ نيجتي كلذل ارظنو ٠ ريثك كلذ ريغو لاسمعأ

 ٠ ةيعوضوملاو نينقتلاو قدصلاو تابثلا : ةنيعم صئاصخب ةديجلا

 ل مسبب



 (ةيلمع) ةيئادأو ةيظفل « ةدع تافينصعت ءاكذلا تارابتخا فنصتو

 ٠ ىلي اميف اهل جذامنل ضرعن « ةيعامتجاو
 نيدشارلا ءاكذل رلسكو رابتخا

 ىلع ئوتخيو:» 5 د15 مام قيدتشارلا ءاقق نيليقلا ىدزفأ نايت
 ةسمخ نمضتي ىلمع رخآلاو « تارابتخا ةتس لمشي ىظفل امهلوأ نيمسق

 : اهنم ةلثمألا ضعبو سيياقملا هذه نايب ىلي اميفو ٠ تارابتخا
 ىظفللا مسقلا : الوأ

 1سكمدحسصعغهص : ةماعلا تامولعملا ١

 : ىلي ام اهنيب نم الاؤس 10 نم نوكتيو
 ؟ ندنل دجوت نيآ  ؟ رتمومرتلا وه ام

 (:هسمج؟عطعسمأم» : ماعلا مهقلا  ؟

 : اهتلثمأ نم ةلئسأ ةرشع ىلع لمتشيو

 ؟ دلجلا نم ةيذحالا عنصت اذامل

 معااطسعاتع : ىباسحلا لالدتسالا

 طذوت؛ ةمدس : ماقرألا ةداعا  ؛

 « ربتخملا هيلع اهيقلي ماقرألا نم ةعومجم ديعي نأ صوحفملا نم بئطي
 : نامسق هلو 0 ةعست ىتح. لوطلا 2 دادزتو ماقرأ ةكالث نم ةلسلس نم أديتو

 ٠ سكعلايو مامألل

 ةلسنتلدمأةعم : تاهباشتملا ه

 هباشتلا هجروأ ركذي نأ ىعرفلا رابتخالا اذه ىف صوحفملا نم بولطملا

 . زوم - لاقترب : لثم ةفلتخم ودبت ىتلا ءايشألا نم نينثا نيب

 ؟معوطانلدبو## : تادررفملا س5

 نم بلطي « ةملك 1؟ نم ةمئاق ىلع ىعرفلا رابتخالا اذه ىوتحي

 ٠ ةنحم « روهتم « درمت : اهلاثمو « ةملك لكل ىنعم ىطعي نأ صوحفملا

 ىلمعلا مسقلا : ايناث

 طاعسع ©هدسماءانم» : روصلا ليمكت 1١

 ةروص اهنم لك ىلع تمسر ةلصفنم ةقاطب 16 صوحفملا ىلع ضرعي

 مذ اإل



 . صقانلا ءزجلا مسأ ركذي نأ صوحفملا نم بلطيو « نيعم ءزج اهصقني

 ٠ هبراش فصن الا دجوي ال لجرل ةروص : لاثم

 مزءاسسع مسدموء67( : روصلا بيترتا "

 ةموهفم ةصق اهنم ةعومجم لك لثمت « روصلا نم تاعومجم ثس'

 نم ٠ اهبيترت هنم بلطيو ةبترم ريغ صوحفملا ىلع ضرعت « مسرلاب
 ٠ رفس ةصق ىكحت روص ةعومجم اهتلثمأ

 08زدوعا ةعدوسطاو ١ ءايشألا عيمجت ب "

 تعمج ول ةفلتخم ةعطقم ءايشأل جذامن ةثالث صوحفملل ىطعت

 . اددحم الكش تنوكل 0 ةحيحصلا ةقيرطلاب

 ظ!مءلع 2ءولهد» : تابعكملا ميمصت

 قرزالاو رمحألاو ضيبأآلاب بناوجلا ةنولم ةريغص ةيبشخ تابعكم
 ةيسدنه الاكشأ تايعكملا هذهب نوكي نأ صوحفملا نم بلطيو ٠ رفصألاو
 ٠ هل مدقت تاقاطي ىلع ةموسرم اهاري ىتلاك ةنيعم

 ماهأغ رسموا : ماقرألا زومر -ه

 زمر اهنم لك لباقم « ماقرأ ةعست اهسأر ىلع ةقرو صوحفملل مدقي
 .٠ زومر نود ماقرأ تاذ تاعيرم :لم هئنم بلطيو ٠ (ةرفش) نيعم

 ) ىلمعلاو « ىظفللا : ءاكذلل بسن ثالث رلسكو رابتخا نم جرختسيو

 ٠ ىلقعلا روهدتلل ةجرد نع الضف ٠ ىلكلاو

 لجرلا مسر رابتخا
 دقو ٠ 11026266 00006ههانهط فئادوج» سفنلا ةملاع عضو نم وهو

 رمم اهنم ةيبرعلا دالبلا نم ددع ىف تاسارد رابتخالا اذه ىلع تيرجأ

 « هئارجا ةطاسبب رابتخالا زيمتيو ٠ نادوسلاو نانبلو ندرألاو ةيدوعسلاو
 لجر مسر صوحفملا نم بلطيو « ملقو ءاضيب ةقرو نم رثكأ بلطتي ال ذا
 رابتخالا اهيف قبطي نس لضفأو « تاداشرا ةيأ هئاطعا نود ةقرولا ىلع

 ساسأ ىلع سيل رابتخالا ححصيو ٠١ ٠ « نيب حوارتت ىتلا كلت ىه

 بناوج وأ طاقن رفاوت ساسأ ىلع لب « مسرلا لامج وأ ةينفلا ةردقلا

 ىلع وأ ؛ سبالملاب صاخ وأ ىمسج ليصفت ىلع ىوتحت مسرلا ىف ةيعم
 : اهنمو ٠ اهريغو مسجلا ءازجأ نيب بسنلا قاستا ساسأ

 دس مقا



 - ةبقرلا دوجو - نيعارذلا دوجو  نيقاسلا دوجو - سأارلا دوجو
 نيفتكلا روهظ  هضرع نم لوطأ عذجلا لوط ناك اذإ  عذجلا دوجو
 ٠ خلا هوو عذجلاب نيقاسلاو نيعارذلا لاصتا 55 حوضوب

 ىعامتجالا ءاكذلا سيياقم

 ىلمعلاو ىرظنلا : بناوج ةثالث ءاكذلل ددح «كيادنروث» نأ انركذ
 ةبسنلاب مهم وهف « اهنيعب نهم ىف حاجنلل ىرورض ريخآلاو « ىعامتجالاو
 ةماعلا تاقالعلا فظومو عئابلاو ىنفنلا جلاعملاو شيجلا طباضو سردعلل
 نينثالنوكي دقو ٠لاحلا ةعيبطب ماعلا ءاكذلا ىلا ةفاضالاب كلذ« ةيراتركسلاو
 رخآلا نم حجنأ امهدحأ نوكي نكلو « اهتاذ ماعلا ءاكذلا ةبسن نيسردملا نم
 ( ةدع سيياقمب ىعامتجالا ءاكذلا ساقيو ٠ ىعامتجالا هئاكذ ةبسن عافترال
 ٠ نيدشارلل رخآو « لافطأالا ع همادختسا نسحب اسايقم نألأ صضرعن

 ىعامتجالا جضنلل دنالنياف سايقم )١(

 ؟اصعاقسل 50دل 814ةهاسناأج 5 عنلم

 ةردق سيقت (دونب رمع لكل ىأ) ةيروطت ةيجردت ةمئاق نم نوكتيو
 ٠ اهنع الوئثسم نوكي نأ ىلعو ةيمويلا ةيلمعلا هبلاطمب ةيانعلا ىلع درفلا

 داليملا نيب حوارتي ايرمع ىدم ىطعي ةيلصآلا هتروص ىف سايقملا نأ عمو
 « رغصألا رامعالل ةبسنلاب رثكأ قرفمو ديفم هنأ دجو دقف ؛ اماع ؟ةوو

 ٠ لوقعلا فاعض كلذكو

 لود » عضو نم وهو) ىعامتجالا جضنلل دئالئياف سايقم لمشيو
 لصحي ىتلا تامولعملاو ٠ ةيرمع تايوتسم ىف ةعمجم ادنب 611 ©«( ١١7

 لالخ. نم ةجرختسم تسيل رابتخالا قبطي ىلا ىسفنلا ىئاصخالا اهيلع
 154659168 ةلباقم لالخ نم تامولعملا ىلع لصحي هنكلو « رابتخالا فقوم
 برقأ وأ هماك لفطلا وأ ةلاحلاب نيلصتملا صاخشألا دحأ عم متت ةيصخش
 .٠ هسفن صوحفملا عم وأ ةضرمم وأ ةسردم وأ هيلا ءايرقألا

 : ىه تالاجم وأ بئاوج ةينامث ىلا دونبلا فنصتو

 نم لك ىف هسفنل لفطلا ةدئاسم « ماع هجوب هسفنل لفطلا ةدعاسم
 كاردالا وأ هجوتلاو « سبالملا ءادتراو « ماعطلا لوانت ؛ ةيتآلا فقاوملا
 وأ ةكرحلاو هب نيطيحملاب هلاصتا « ةنهملا « هسفنب ىعولا وأ ىتاذلا
 ٠ هل جذامن ىلي اميفو ٠ ةيعامتجالا ةئشنتلاو « كرحتلا

 هلا 8*7 ل



 ٠ هعلب لبق بلصلا ماعطلا عضمو ىثملا ىلع ةردقلا : (ةنس ؟ - 1)

 ٠ ةدعاسم نود ملسلا لوزن : (ةنس 4 -؟9)

 ثداوح ثدحت ال « تيلاوتلا ىف هسفنب لفطلا ىنتعي : (ةنس © - ؛)

 ٠ راهنلا ىف جارخالا طبض مدع
 ٠ ةباتكلا ىف املق مدختسي : (ةنس #- ؟)

 ٠ عطقلا ىف ةدئاملا نيكس مدختسي : (ةئس 8-1/)

 )4  ٠١ ةدئاملا ىلع هسفنب ىنتعي : (ةنس ٠

 ةسسؤم ىف لفطلا عضو ةلأسمل ةبسنلاب رارق ذاختا ىفؤ ىلقعلا فعضلا ٠

 نيدشارلل ىعامتجالا ءاكذلا سايقم (؟)

 دادعا نم ىعامتجالا دادعتسالا سايقمب سيياقملا نم عونلا اذهل لثمن

 وأ تافص ىنامث ساسيقملا اذه سيقيو ؛ ىمرم ديمحلا دبع ديس روتكدلا
 ىف ففرصتلا ىلع ةردقلا ىمسملا ىعرفلا سايقملاب الثم برضنو ٠ بناوج
 ؛ ةيعامتجالا فقاوملا

 نسحلا فرصتلاف ٠ هدوقن ةظفاح رضحي نأ ىمن هنأ فشتكا « امئثيسلا راد

 : نأ وه ةلاحلا هذه ق

 ىف هدي ةعاس كرتيو امنيسلا ركاذت ىلع لوصحلا لواحي -1
 ٠ نهرك كابشلا

 ٠ ركاذتلا ءارشل ادوقن هنم ضرتقيل قيدص نع ثحبلا لواحي ب
 . اهل الح ادجيل ةحارصب هتبيطخ عم ةلأسملا شقاني - ج
 ٠ دوقنلا راضحال لزنملا ىلا باهذلل هوعدي رربم ىأ داجيا لواحي د

 ٠ (ادحاو الح رتخا)

 ةفاقثلا رثأ نم ةررحتللا تارابتخالا

 مظعم ىف هئادا ىلع درفلل ةيرسآلا ةئيبلاو ةيفاقثلا ةيفلخلا رثؤت
 ءاكذلا تارابتخا ىلع قابطنا دشأ كلذ قيطنيو « ةيلقعلا تارابتخالا
 تارابتخا ميمصتل تالواحم تلذن دقو ٠ ام ةغل ةفرعم بلطتت ىتلا ةيظفللا

 والا 7



 حياضتعع-أ متع  ايفاقث ةلداع وأ ©ن15دتع-5:6ع ةفاقثلا رثأ نم ةررحتم ءاكذ
 ىلا تارايتخالا هذه فدهتو ٠ «لتاك دنومير» عضو نم اهمهأ ناكو
 نيب) ةماعلا ةيفاقثلا تافالتخالا نع جتني زيحت ىأ ريثأت نم صلختلا
 نيصوحفم نيب) ةيعرفلا ةيفاقثلا قورفلا وأ (ةفلتخم لود نم نيصوحفم
 (ه -8) لكش نيبيو ٠ ( نيملعتملا لباقم نييورقلاك ةدحاولا ةلودلا لخاد
 ٠ تارابتخالا هذهل اجذومن

 اخ ١

 امل اهثل اع اثعأ اعل امل 1 ْ

55 

 2 ةفاقثلا ركثأ نم ررجتم ءاكذلل رابتخا ىف دنبل جذومن : (0  م) لكش

 نميألا لكشلا هب لمكي راسيلا نم ادحاو الكش صوحفملا راتخي

 فيلأتل تالواحملا هذه لثم حاجن مدع ةيلاتلا ثوحبلا تدكأ نكلو
 داكي هنأ ىري سفنلا ءاملع ضعب نا لب ٠ ايفاقث ةررحتم ءاكذ تارابتخا

 ةئيبلاو ةفاقثلاب رئاتم ريغ رابتخا ىلع لوصحلا ابيرقت ليحتسملا نم نوكي
 صخشلل ةيكيبلا ةيفلخلا كاردا وه نآلا هعيطتسن ام لكو .٠ ةلماك ةروصب
 ٠ هيلع رابتخالا ءارجا ءانثأ رابتعالا ف كلذ عضوو « هئاكذ سايق دارملا

 ءاكذلا تارابتخا زيحت

 « تالاحلا نم ددع ىف ءاكذلا تارابتخال ةلطاتكع مادختسا ةءاسا تثدح
 نم ددع ضارتعا ىلا ىدأ امم ؛ 18560 ةزيحتم تاريدقت اهنع ردصو

 هذه تمدختسا دقف « « 1ةسنه نماك نويل» لثم اهيلع سفنلا ءاملع

 دقف كلذ عمو ٠ تايلقألاو دلوملاب بئاجألاو ءارقفلا دض ةادأ تارابتخالا
 دحاولا ماعلا قف لفط نويلم ةرشع نم رثكأ ىلع ةيعمجلا تارابتخ-الا تقبلد
 ناملاو تايالولا ضعب اهدادختسا تعنم نيح ىلع « ةدحتملا تايالولا ىف

 تناو# ادع



 تارابتخال سفنلا ءاملع مادختسا عنمي مل كلذ نكلو ٠ (اينروفيلاك لثم)
 ' انهنع ءانغ ال كلذك ىهو « ملاعلا عاقب لك ىف نييالملا ىلع موي لك ءاكذلا
 - ايلقع نيفلختل 5 ١ عم مدختست د امذنع

 ءاكذلا ف فرطتلا ١

 ةقطنم ىف نوعقي دارفآلا مظعم نكلو ٠ ةريثك تاجرد ربع ءاكذلا عزوتي
 نم لك ىفو ٠١ « ١١١( ٠ نيب حوارتت ىتلا ءاكذلا بسن ىف ىأ) طسولا
 مهل عمتجملا نم *“ ىلاوح كانهف « لقأ سانلا نم دادعأ عقت نيفرطلا

 ابيرقت ؛١ دجوي نيح ىلع « ايلقع نورخآتملا مهو 7٠١ نم لقأ ءاكذ بسن
 « نيبوهوملا نم مهدعن نأ نكميو ١5١٠ قوف ءاكذ بسن مهل سانلا نم

 ْ ٠ ىلي اميف نيتئفلا نيتاه جلاعنو
 ىلقعلا رخاتلا 1

 : ىه تارشؤم ةثالث ىلع اساسأ  ىلقعلا رخآتلا ديدحت دمتعي

 ٠ ءاكذلا ةبسن ضافخئا- ١

 ٠ ىعامتجالا فيكتلا صقن  ؟

 ٠ (اماع 18 لبق) ةيلقعلا تالكشملا هيف ترهظ ىذلا رمعلا 8

 ىهو) 440/8 ىلقعلا فعضلل ةيكيرمألا ةطبارلل ىونسلا ليلدلا ريشيو
 ىلقعلا رخاتلا ىلا (ةلكشملاب نيمتهملا نيصصختملا مضت ةسسؤم
 للخ هبحاصي « طسوتملا نود ةماع ةيلقع ةفيظو هفصوب 746م181 0

 ٠ رشع ةنماثلا رمع لبق هتالكشثم رهظت « ىفيكتلا كولسلا ىف

 ىلقعلا رخآتلا تايوتسم

 تايوتسم ةعبرأ ىلقعلا رخاتلل ةيكيرمألا ةطبارلل ىلاحلا ليلدلا ددح

 طيسبلا رخاتلا-٠
 دروفئاتس» رابتخا ىلع 517 « 67 نيب ةكفلا هذه ىف ءاكذلا ةبسن حوارتت

 دعيو ٠ ايلقع نيرخآتملا نم 75١ ئلاوح ةكفلا هذه لثمتو « «هينيب
 اوزاتجي نأ مهل عقوتيو 150368516 ملعتلل نيلباق ةعومجملا هذه لافطأ

 نهم ىف مهنم نودشارلا لمعي ام ابلاغو ؛« ىمسرلا ميلعتلا نم سداسلا فصلا

 ٠ ةراهم بلطتت ال ةينف ريغ

 سل



 2400ءهئع طسوتملا رخآتلا_؟

 /1 ىلاوح نولثمي مهو « 2١ « ؟5 نيب ةئفلا هذه ءاكذ ةبسن حوارتتو

 1ةنسهطا6  بيردتلل نولباف ةعومجملا هذه لافطأو ٠ ايلقع نيرخأتملا نم

 ٠ ةيميداكآلا تاراهملا نم رثكأ هسفنب درفلا مامتها ىلع بيردتلا اذه زكريو
 نودمتعي كلذ نم الديو « ةنيعم الامعأ ةئفلا هذه ىف نودشارلا لغشي املقو

 ٠ تاسسؤم ىف نوعدوي وأ مهرسأ ىلع

 56عء ديدشلا رخاكلا  ؟

 نم ىلاوح لثمتو 2( "0 ( ٠١ نيب ةكفلأ ةذه ءاكذ ةبسن حوارتت

 ملعت درجمل ليوط بيردت ىلا ةئفلا هذه لافطأ جاتحيو ٠ ايلقع نيرخآتملا
 هذه ىف نودشارلا عيطتسيو « ةيساسألا تاجاحلا ءاضقب مامتهالاو ملكلا

 ىوتسم ىلع نكلو مهعم شاقنلاو مهي لاصتالاو مهريغ عم لصاوتلا ةكئفلا

 ٠ ١ ىئادب

 2مءمفهنسف  لماشلا رخئآتلا ؛

 ١/ ةثفلا هذه دارفأ لثميو « ٠١ نع ةعومجملا هذه ءاكذ ةبسن لقت

 ةياعر ىلا نوجاتحي مهو « ىلقعلا رخاتلا تالاح عومجم نم ابيرقت
 ريسلا ادع اميف « ةطيسب ءايشأ ملعت اوعيطتسي نأ مهنم عقوتيو « ةلماك
 ٠ مهسفنأ ماعطاو ةليلق تارابع قطنو

 ىذ درف ىأ ىلع امامت ىلقعلا رخأتلل عبرألا تاكثفلا هذه قبطنت الو

 لاجملا اذه ىف ةقئاشلاو ةصاخلا تالاحلا نمو ٠ طسوتملا نم لقأ ءاكذ

 ريغ ايفيظو اقوفت رهظي ىذلا رخآتملا وهو 2« 1010: 530ةمغ مماعلا هلبألا

 ةبهوم ءاهلبلا ضعب ىدبأ دقف « ىلقعلا طاشنلا نم قيض قاطن ىف ىداع

 ٠ (بلق رهظ نع) مصألا ركذتلاو باسحلاو اقيسوملا ىف ةيداع ريغ
 ىتلا (ل) ةلاحلا ددصلا اذه ىف ةقثوملا ةيخيراتلا تالاحلا رهشأ نمو

 تغلب دقو ٠ 15146 ماع «نياتش دلوج « نامثور ؛ رريش» : نم لك ابصحف

 هذه هعضتو « «هينيب  دروفئاتس» رابتخا ىلع 4٠ ةلاحلا هذه ءاكذ ةبسن

 ةددعتم تاردق هيدل ناك نكلو ٠ طسوتملا ىلقعلا رخآتلا ةكف ىف ةجردلا

 ىلا وأ مامألل همامأ قطنت ةملك ةيأ ىجهتي نأ عيطتسي ناكف « ةظوحلم

 ٠ ةملكلا هذه ىنعمل ةرورضلاب هتفرعم مدع نم مغرلاب « (سكعلاب) ءارولا
 قيرط نع ونايبلا ىلع ةيقيسوملا تاعوطقملا ضعب فزعي نأ عيطتسي ناكو
 عيطتسي ناكو ٠ لمعي امع ةركف ةيأ هيدل نكي مل هنأ ودبي نكلو « عمملا
 « هيلع ىلتت امكو نوكي ام عرسأب ايجوز امقر رشع انثا ىتح عمجي نا

 ا خا



 نكي مل هنكلو « ١14.١ + اممى+ ىماع نيب ام خيرات ىأل عوبسألا مايأ ةيمست

 ظ + نمزلاب صانيح/ا قا هيذل
 نوكلسي نيذلا دارفألا ىدل ةصاخلا بهاوملا هذه لثم ريسفت ام

 نأ هيليمزو «رريش» نم لك ضرتفا ؟ ءاوسلا نم اريشك لقأ ىلقع ىوتسمب
 لالدتسالا ىلع هتردق رخأت ىف تسكعنا ةضفخنملا (ل) ةلاحلا ءاكذ ةبسن
 هيجوت قيرط نع هتئيب عم فيكتلا ىلع صقنلا اذه هربجأ اميرو « درجملا
 هذيل صقان ريسفت اذه نأ ايلج ودبي نكلو ٠ مصألا ةركاذلا لمع ىف هتقاط
 0 0 اهلاثمأو ةلاحلا

 ىلقعلا رخاتلا تاددحم

 ىف ثداحلا للخلا ةدشب  ايئزج  ىلقعلا رخاتلا بابمأ طبترت
 « طسوتملا) رخآتلل ةريطخلا قاكشألا رثكأ وزعن ن؟ نكميو « ةلاحلا
 (تاموسوموركلا) تايغبصلا لثم ةيوضع لماوع ىلا (قيمعلا « ديدشلا
 عجري طيسبلا رخآتلا نأ دقتعملا نم هنأ نيح ىلع « خملا ةمدص وأ ةذاشلا
 ٠ ةيرسأ ةيفاقث لماوع ىلا

 : تاعومجم ثالث ىلا رخأتلل ةيوضعلا بابسآألا فنصت نأ نكميو

 ةدئاسلا ةيئارولا بابسالا رثكأو ٠ ةمدص ريثاتب « ىودع ةجيتن « ةيثارو
 134ههعدانعمم ةيلوغملاب ىغم اميف فرعت تناك) « 12082 نواد» (1)ةلمز ىه

 ٠ ةديدشلا ىلا ةطسوتملا رخاتلا تالاح نم 7٠١ لقآلا ىلع لثمت ىتلاو

 «نواد» ةلمز اياحض ناف 5١( نم لقأ) ةففخنملا ءاكذلا ةبسن نع الضفو

 وأ ىلعأ ىلا ردحنت ىتلا نيعالا:لثم ىوضعلا ذوذشلا عاونأ نم ددع مهيدل

 ىعيبطلا ومنلا نع فقوتلا « حطسللا هجولا « حطلفملا فنآلا « جراخلا ىلا
 داشرالاو عيجشتلا قيرط نع  نيرخأتملا ءالؤه لثم نكلو ٠ (ةمازقلا)
 « ةطيسبلا ةراجنلا لامعأو لزنملا لامعأ ضعبب اوموقي نأ نكمي  نيبسانملا
 ةييط ةيلزنم فورظ ىف دارفألا ءالؤه شيعي امدنع ومنلا ةيلمع نسحتتو
 ٠ تاسسؤملا ف مهدوجو نم رثكأ

 مهيدل اياحضلاف « ةذاشلا تاموسوموركلا ىه «نواد ةلمز» بابسأو

 ىف للخ نم اساسا جتني دئازلا موسوموركلاف « 45 نم الدب موسومورك 0

 )١( ضارعأ ةعومجم ىه 5300:ه23ع ةلمز .

 ل



 ديزت 0 ا «نواد ةلمز» يف لافطألا ثلث ناف اذه 20

 ٠ اماع نيعبرأ نع نهرامعأ

 ادعم را ةذفلرلا"ليق نككستلا ةندعلا ىضارمألا فبل نإ نميز
 « لمحلا نم لوآلا رهشلا ف ىودعلل ضرعم صوصخلا هجو ىلع نينجلاف
 مالا تييصأ اذاف « عسيرس لدعمب ومني هيدل ىبصعلا زاهجلا نوكي امدنع

 . 70٠ هردق الامتحا كاته ناف « ةرتفلا هذه لالخ ةيناملآلا ةبصحلا ىودعب
 لفطلا دلوي دقو ٠ ةيمسجو ةيلقع ذوذش ىحاون نم اهلفط ىناعي نأل
 (ىلقعلا رخأتلا نم مث نمو) خملا ىف فلت نم كلذ دعب ىناعي هنكلو ايعيبط
 ةيشعأ ىف باهتلا وأاهععمطهلتا5 جملا باهتلا ىلأ ىدؤت ىودعب بيصأ اذا

 ٠ 3دنهوتان» ىئاحسلا باهتلالاب ةفورعملاو هل ةفلغملا خملا ةيامح

  ةدالولا لبق تفدحأ ءاوس « ىلقعلا رخأتلا تامدصلا ببست دق امك
 ىذلاو) نينجلاو مالا مد نيب رفانتلا نم بابسألا هذه حوارتتو « اهدعب مأ

 طرفقملا ضرعتلا ىلا « (نينجلا مم ىف نيجسكألا صقن ىلا هرودب ىدؤي
 لفطلا لوانتو « سأرلا تامدصو « محرلا ىف (سكأ ةعشأ) ةينيملا ةعشالل

 ةدمتعملا تايوبلا وأ تارايسلا مداع نم) صاصرلاك ةماسلا نداعملا ضعب

 ٠ (كامسآلا اهصتمت ىتلا ةيعانصلا تايافنلا نم) قيئزلاو (صاصرلا ىلع

 ىلقعلا رخاتلا ةأشن نع لوكسم هنأ دقتعي ىوضع ريغ رخآ لماع كانهو
 قاحتلالا نس لبق لفط نويلم ةئاشالث ىلاوح. كانهف « ةيذغتلا ءوس وه

 نأ دقتعيف « ةيفاك ريغ ةيذخت ىلع نولصحي ملاعلا عاقب لك ىف ةسردملاب

 اهيف ومني ىتلا ةرتفلا ءانثأ ةراض دعت  صوصخلا هجرو ىلع ةيذغتلا ءوس

 نيهاربلا ىتاتو ٠ ةدالولا دعب ىلوألا روهشلا ىفو محرلا ىف ةعرسب خملا
 ىلع ايمظعم دسمتعيو « ىتش عبانم نم ةيذغتلا ءوس راثآ نع ةديدعلا

 نع اهجكاتن ترفسأ ىتلاو « تاناويحلا ىلع تيرجأ ىتلا تاساردلا

 نئاكلا ىناع اذا رارمتساب لقي خملا ىف ةيبصعلا ايالخلل ىلكلا عومجملا نأ

 كلذ ىلا ةفاضالابو .٠ ةيلخلا ماسقنأ ةرتف ءانثأ ةيذغتلا ءوس نم ىوضعلا

 نع ةافولا دمب مهثلج حيرشت ءانثأ لافطألا ىلع تثيرجأ ةسارد ترفسأ دقق

 خم ايالخ هن ناك ةيذغتلا موسل ةجيتن ةينملا مهتفاو نيذلا لافطألا نأ

 ٠ ىعيبطلا نم لقأ

 ىلع ةيوضع بابسأ ىلا عجري ىذلا ىلقعلا رخأتلا ووذ دارفآلا عزوتيو
 هجوب رهظ دقو. (ةيلالسلا) ةيقرعلاو ةيداصتقالا ةيعامتجالا تاكفلا فلتخم

 د تال



 نوعقي ىوضع ساسأ ىلا ىلقعلا مهرخات عجري نيذلا نيرخآتملا نأ ماع
 « طسوتم : ىلقع رخآت ىأ) 5١ نع ءاكذلا ةبسن اهيف لقت ىتلا تاكفلاف

 ةبسن امهيف ديزت ىلقعلا رخأتلا نم ىربكلا ةبسنلاو ٠ (لماش « ديدش
 مهمظعم رهظي الو « طيسبلا ىلقعلا رخأتلا ىوذ نم ىأ « 5١ ىلع ءاكذلا

 نوكي رسأ ءانيأ مهنكلو « حملا ف ضرم وأ بطع دوجو نع تارشؤم ةيأ
 دقتعيو ٠ ةضفخنم ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةلاحلاو ءاكذلا ىوتسم اهيف

 رخاتلا نع ةلوثسم ةيرسآلا ةيفاقثلا لماوعلا هذه نأ نيثحابلا نم ريثك
 وأ ةراثالاب لفطلا دمت ال دق ةيلزنملا ةئيبلا هذه لثمو ٠ طيسبلا ىلقعلا

 ٠ىوسلا ىلقعلا ومنلل ايرورض دعي ىذلاو « ركبملا ىلقعلا عيجشتلاو هيبنتلا

 ىلقعلا رخأتلا نيب عفترم طابترا نع تاساردلا فلتخم جئاتن ترفسأو

 نوكك تويب ىف كلذو « ضؤخذملا ىداصتقالا ىعامتجالا ىوتسملاو طيسبلا

 موقتو .٠ عاوسللا تود ةوخالأ وأ امهيلك وأ نيدلاولا دحأ ءاكذ ةبسن اهيف

 لبق ةيذغتلا ءوسك رقفلاب ةقلعتملا ةيثيبلا صئاصخلا ضعب
 « لاح ةيأ ىلعو ٠ طيسبلا ىلقعت! رخاتلا ىف مهم رودب اهدعيو ةدالولا
 لافطألا ةيبلاغ ناف « امهيلك وأ ايرسأ ايفاقث مأ ايوضع ببسلا ناكأ ءاوسو
 ةيلقعلا ةفيظولا نم ىلعأ تايوتسم اوققحي نأ مهل نكمي ايلقع نيرخاتملا

 ٠ بسانم بيردت قيرط نع  نيعم دح. ىلا

 نوبوهوملا - ب

 اته نمو « عفترملا ءاكذلا ووذ مه طم ءالعءاسقلل» ©19 ايلقع نوبوهوملا

 تالكشم نيدئفلا هجاوت دقو ٠ ايلقع نيرخاتملل ضيقنلا فرطلا مهف
 ىلا امهالك جاتحي امك « مهفلا ءوسو زيحتلل انايحأ نوضرعتي ذا « ةهباشتم

 ةددجتملا ةيميلعتلا جماربلا نم ديدع نيبوهوملاب مامتهالا نع جتنو
 ةيميلعت جمارب نآلا مدقتملا ملاعلا ف سرادملا ضعب تصصخو « ةيعادبالاو
 جماربلا هذه نوكتتو « ةيموكدلا سرادملا ف نيبوهوملا بالطلل ةصاخ
 متي ثيح نيبوهوملا ديفت ةبصخ تاررقم تاذ لوصف نم ابلاغ ةصاخلا

 نيقوفتملاب ةصاخ لوصف دوج.رو نع تاضف اذه « عوبسألا 2 ناعاقل وأ عاقل

 مدقت وأ « داتعملا نم عرسأ ةروصب ىديلقتلا ىماردلا جهنملا ةيطغت اهيف متي
 .٠ ةلقتسم ةيثحب تاعورشم مهل

 ةليوط ةيلوطلا ةساردلا بوهوملا لفطلل انمهف ىلا اريثك تفاضأ دقو

 « 1هسساقه نامريت سيول» ىكيرمألا سفنلا ملاع 15١ ماع اهأدب ىتلا ىدملا

 دقو ٠ ءاكذلل «هينيب  دروفناتس» رابتخاا دعأ ىذلا ١98( .س 141ل/)

 سس إل



 ةيالو ذيمالت نم اذيملت ١ر4؟8 مهتساردل هلمع قيرفو «نامريت» بختنأ
 ١١6 مهئاكذ بسن تناكو « ةذيملت 019١ ؛ اذيملت م09 عقاوب «اينروقيلاك»
 ٠ اماع ١؟ « م نيب ةنيعلا هذه دارفأ مظعم رامعأ تحوارتو ٠ اهقوف امو
 «نامريت» قيرط نع نرق فصن نم رثكأل نيبوهوملا دارفألا ءالؤه عبتت متو
 لالخ نم كلذو « هتافو دعب «دروفناتس» ةعماج ىف نيثحابلا ضعب مث هسفن
 . 16 ا/ال ماع اهثكدحلأ ناك ةبوتكم تارابختساو ةيرود ةيصخش تالياقم

 ةفارخلا راكنتسا وهو « «نامريت» فده ةساردلا هذه جئاتن تقفحو

 ةبسنلابو « هبحاع مامأ ةبقع وأ اقئاع دعي قراخلا ءاكذلا نأب ةلئاقلا
 ضعبل تاباجاو راصبتساب ةساردلا هذه انتدمأ دقف نيرصاعملا نيثحابلل
 ءاكذلا نيب ةقالعلا ام : لثم (ةعطاق تاباجالا نكت مل ناو) ةلئسألا
 ؟ىئانئتسالا ز زاجنالا هدحو عفترملا ءاكذلا نمضي له ؟ىلاتلا ءادألاو عفترملا
 ؟ عاديالاو ءاكذلا ةبسن نيب ةقالع كانه له

 ةيبلاغلا تحجنو « ةسردملا ىف ادجا اديج ةعومجملا هذه ءادأ ناكو
 ادع ام) اعيمج اوهنأ دقف « ةيلبقتسملا اهتايخ ف تقوفت لب مهنم ىمظعلا
 لصحو « تاعماجلا نم ناثلثلا جرختو « ايلعلا سرادملا (ابلاط رشع دحأ

 ىف تاجرد ىلع 5؟ « ةيبط تاجرد ىلع ه1 « هاروتكدلا ةجرد ىلع ةال

 ىلا وتلا ىف اهانركذ ىتلا نهملا نم اهولغش ىتلا نهملا تحووارتو ٠ نوناقلا
 سلاجملا ءاسؤر ضعبو نيثحابلاو ءاملعلا نم ددع كانه ناكو « ءاول دئاق
 لايخلل عدبم بتاك كانه ناك ةعومجملا هذه دارفا نيب نمو « ةيطملا
 ١؟06 ماع ىفو ٠ ةيميداكأ ةزئاج ىلع لصاح مالفأ جرخم رخآو « ىملعلا
 لداعي لخد وهو « ماعلا ىف رالود **ر٠ ٠٠ ةعومجملا لخد طسوتم ناك
 ٠ ماعلا اذه ىف ىكيرمألا لخدلا طسوتم تارم عبرا

 ةيملعلا زئاوجلا ىلع ةعومجملا هذه دارفأ نم ىذ لصحي مل نكلو
 مهل دارفأ كلذك دجوي ملو « «نياتشنيأ وأ لبون» زئاوجك (ايلعلا) ةيمقلا
 اندوقيو ٠ مسرلا وأ اقيسوملا وأ رعشلاك ةيعادبالا نونفلا ىف زيمتم جاتنا
 عادبالاو ءاكذلا نيب لخادتلا ةيناكما نم مغرلا ىلع هناب لوقلا ىلا كلذ
 نأ اهادؤم ةمهم ةجيتن ىلا لصوتلا مت دقو ٠ ادحاو ائيش اسيل امهئاف
 ٠ ءايكذأ لافطأ باجنا ىلا نوليمي ءايكذألا دارفألا ءالؤه

 ةنراقم «نامريت» ةسارد ىف ةصاخلا ةيمهآلا تاذ بناوجلا نمو
 ىف حاجنلل ددحملا كحملا ناكو « ةنيعلا هذه روكذ ىدل ةايحلا ىف حاجنلا
 « ةماع ةفصب عمتجملا اهيلع مكحي امك ةناكملاو ؛ لخدلا : انمضتم ةفيظولا

 خا



 ءاكذلا نم دافتسا دق درفلا ناك اذا» امب قلعتي اميف هسفنل درفلا مييقت

 لوصحلا ىف مأ « هتنهمل هرايتخا ىف كلذ ناكأ ءاوس « ةيلمعلا هتايح ىف عفترملا
 ٠ «ةيلقعلا ةردقلا نم ةعفترم ةجرد بلطتي لاجم ىف ةمهم ةفيظو ىلع
 : ىلي امك نيتعومجم ىلا ةئيعلا فينصت مت تاكحملا هذه ىلع ادامتعاو

 تلمشو « حاجن ىلعأب اوعتمت ركذ ةئام تنمضت : ( 1 ) ةعومجملا

 لاجر « ءابطألا 2« نيثحابلا ؛ ءاملعلا ؛ نيماحملا ؛« تاعماجلا ةذتاسأ

 ٠ لامعألا

 ركذ ةثام مهددع غلب « احاجن لق“ الاجر تنمضت : (ب) ةعومجملا

 ٠ لامعألا لاجر راغصو ةعابلاو ةبتكلا نم
 ةنراقملاب ءاكذلا ةبسن ىف ىلعأ طاقن تس ىلع (أ) ةعومجملا تلصحو

 بعوتسي ال هنا ثيحب ادج افيفط قرفلا اذه دعيو « (ب) ةعومجملا ىلا

 مييقت فشك دقف كلذ عمو ٠ اليلق الإ ىنهملا حاجنلا ىف ةيرهوجلا قورقلا
 دارفأ الثم ردحنا دقف « ةمهملا قورفلا نم ددع نع نيتعومجملا تايفلخ

 رسهظ نكلو « اتابث رثكأو نيملعتم اهدارفأ ناك رسأ نم ( 1 ) ةعومجملا
 اهارجأ ىتلا تاريدقتلا ترهظأو « زاجنالا ىلا ةجاحلا ىف ىماسألا قرفلا

 ادعب نأ ةيئادتبالا سرادملا ف نوصوحفملا ناك نأ ذنم نوسردملاو ءابآلا

 لقعتلا : وهو ( ب « 1 ) نيتعومجملا نيب حوضوب زيمي ىذلا وه ادحاو
 اذه رركت دقو ٠ قوفتلا ىف ةبغرلاو « ةرباثملاو « ةدارالا ةوقو « ىورتلاو

 ىتحو « ةجوزلاو ءابآلا نم لك قيرط نع تمت ةقحال تاريدآت ىف عوضوملا

 الثمتم ىساسآلا حاجنلا لماع ناكو ٠ مهسفنأ ثحبلا ةئيع دارفأ قيرط نع

 ةعومجملا تأر نيح ىف « «فدهلا هاجت لمعلا ىف ةرباثملا» : لوقلا اذه ىف

 ٠ لقآلا اهزاجنا نع لوثسملا وه «ةرباثملا صقن» نأ (ب)

 اوناكو « (ب) ةعومجملا نم ةداعس رثكأ )١( ةعومجملا دارفأ نأ ادبو

 لقأ « مهتايحب نوعنتقم « لاملا عيمجتب وأ ةورث نيوكتب امامتها لقأ

 أو « رومخلا ىطاعت ىف فارسالاك ةيصخشلا مهلكاشمب قلعتي اميف ىوكش
 ٠ قالطلا ىلا اهاجتا

 دحاو لماع ءاكذلا نأ نيبت «نامريت» ةسارد نأ احضاو ودبي مث نمو

 : لثم ىرخأ لماوع نمضتي حاجنلا نأ كلذ « ةحجان ةايح قيقحت ىف طقف
 ةيدجلاك ةيصخشلل ةركبملا صئاصخلا « ةساردلا تاونئس ددع « ةيرسألا ةكئيبلا

 وه مهئاكذ ىف نيواستملا دارفآلا .نيب ىزكرملا لماعلا ناك نكلو « مادقالاو
 ٠ «زاجنالا ىلا ةصاخلا ةجاحلا»
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 عادبالا

 عادبإلاو عاكذلا - أ

 1 قوف ءاكذ ةبسن) ءاكذلا ىف ىباجيا فرطت تاذ ةكف نوبوهوملا

 تءدانكع فطلاتاتع5 ةيعادبالا تاردقلا فداري ال عفترملا ءاكذلاو « (الثم

 اعم ناريسي ال (ةيرقبعلا وأ راكتبالا وأ) (5عدال7# ع'دبالاو ءاكذلا ناف

 ضفخنملا ءاكذلا ىوذ نم صاخشألا هدمصت ايلاغو « تالاحلا لك ىف

 عافترا نكلو « ةيعادبالا تاردقلا ىف اضيأ ةففخنم تاجررد ىلع نولصحي

 دارفألا نأ دجن تالاحلا ضعب ىف هنأ الا « عادبالل انامض سيل هدحو ءاكذلا
 تالاجملا ضعب ىف اميسال « عادبالا ىعفترم نونوكي طسوتملا ءاكذلا ىوذ نم

 نيب ةليثض ةقالع نع ىرخأ ثوحب ترفسأ نيحىلع « اقيسوملاو نفلاك
 ىلاوح) ةنيعم ةبسن نع ضفخنا وأب ءاكذلا عفترا اذا عادبالاو ءاكذلا

 صخشلا٠عيطتسي ىتح.ءاكذلا نم ىندأ دح كانه نوكي نأ دبالو ؛«

 . عدي نأ

 ريكسفتلا اعوذ - ب

 عام ةظيولا ةفلتخم ةيلقع تاراهم ىلع عادبالاو ءاكذلا نم لك دمتعي

 ٠ ىدعابتلاو ىبراقتلا ريكفتلا نيب زيمن نأ بجي انهو

 (ممج يعم ةشتنسع ىبراقتلا ريكفتلا : الوأ

 ةيديلقت قرطب ريكفتلا وه وأ « عئاشو داتعم بولسأب ةلكشملا لح وه
 تارابتخا مظعم زكرتو ٠ ةلكشم لكل حيحص دحاو لح ىلا لصوتلاو
 ىف ابلاغ لشفت ىهف اذلو « هعجشتو ريكفتلا نم عوذلا اذه ىلع ءاكذلا
 . ريكفتلا نم ىناثلا عونلا ىف نوقوفتيو نوزربي نيذلا دارفألا ىلا فرعتلا

 طا هعمصن ةتملكتسو يدعابتلا ريكفتلا ؛ ايناث

 طاشنلا وه اذهو + ةدجلاب مستي درفتم بولساب ةلكشملا لح وه
 ىلا ىدؤي ىذلاو « ةداتعملا طامنآلا نع دعتبي ىذلا « ليصألا ىعادبالا

 عارتخا اضيأ هيف لخديو « ةلكشملل لوبقم دحاو لح نم رثكأ حارتقا
 ٠ ةديدج لولح

 عادبالا فيرعت - ج

 ىف لثمتيو « اديرف الح ةلكشملا لحل ةزيمتم ةصاخ ةردق عادبالا

 دارفألا ةردقلا هذه نكمتو ٠ ةدئافلاو ةلاصألاو ةدجلاب مستي ىذلا كولسلا

 د لا



 ٠ ةديفم ةفيظو ىدؤت ةيفيكت اهنأب زيمتت تاجتنم وأ ةليصأ راكفأ جاتنا نم
  ناديملا اذع ىف نيلماعلا مهأ نم ههو «  708866 سناروت لوب» فرعيو

 صقنلا هجوكو تالكشملل اساسح اهيف هرفلا حبصي ةيلمع» : هفصوب عادبالا

 ددحيف « كلذ ريغو ماجسنالا مدعو « ةصقانلا ءىدابملاو « ةفرعملا تاوجفو

 نع اضورف غوصيو « تانيمختب موقيو « لولحلا نع ثحبيو ةبوعصلا اهيف
 ديعيو « ايلدعيو « اهرابتخا ديعيو « ضورفلا هذه ربتخي « سصمئاقنلا
 . «رمالا رخآ ىف هجئاتن مدقي مث « اهرابتخا

 عدبملا صخشلا صئاصخ - د
 راكفالاب متهم « هريكفت طامنأ ىف ةماتلا ةنورملاب عدبلا صخشلا مستي

 متهم « لامجلل ساسح « بكرم هئنأي فصتي ةيصخش طمن ىديي « ةدقعملا

 نوعدبملا فصو دقو ٠ ةحتفتم ةيصخش نع فشكي « ديدجلاو ىداعلا ريغب
 « بلقتلا « حضاولا ريكفتلا « ةعاجشلا : ةيتآلا تافنصلاب ىرخأ ةسارد ىف
 2« ديهجلا لذبو رارصالاو ةرباثملا « ديقعتلا « لابلأ لاغشنا « درفتلا

 ةلوهس « ةيلفط تاياوه مهل « مهتعاربو لافطألا ةحارص ىف نونوكي
 ىف ليوط تقو قافنا « ةمظنم ةايح ىلا مهتجاح « مهرعاشم نع فشكلا
 ٠ اهديدحتو ةلكشملا فاشتكا

 نكلو 2 ةيسفنلا ةحصلاو عادبالا نيب طبرلاب سفنلا ءاملع ضعب ماقو

 سبا ىلي اميقو « ةيوسلا ةايحلاو ةحصلل جذامن ةرورضلاب اوسيل نيعدبملا
 فصتي : ةأطو اهقخآو مهؤامسأ ةيتآلا نيعدبملا نع .تليق ىتلا فاصوألا

 «خوج ناف» « ةمقنلاو طخسلاب «تفيوس ناثانوج» « بضغلاب «نفومهتيب»

 «كيلب مايليو» « (عرصلا نم ىناعي ناك) ةريبكلا ةدحولاو ةلزعلاب
 «ىاوجنمه» « سأيلاب «ىتنورب ىليما» « مارجالاب «وبمر» « ناهذلاب

 ركبم تقو ىف ةيلخاد تاربخ مهيدل تنوكت دق نيعدبملا نأ رهظ امك
 ةدحوو ةساعتو لجخ نم هل اوضرعت ام ىلا ابلاع كىللذ عجريو ؛ مهتايح نم

 اوعتمتسا ةصاخ تاردق مهتلوفط ىف مهيدل ناكو ٠ ضرم وأ ةلزعو
 تامامتها نيعدبملا ءابآ رهظأو « ميعجشت مهرسأ تناك امك « اهمادختساب

 ذاختا ةيرح مهوحنمو « مهيف نيعدبملا ءابآ رثأو « ةيوق ةيلقعو ةيلامج
 . مهذيمالت عادبا ةيمنت ىف رثأ نيداجلا نيسردملا طامتأ ضعبلو ٠ رارقلا

 عادبالا سايق - ه

 ةنورملاو ظاادع20 ةفالطلا : ىه ةثالث تانوكم ةيعادبالا تاردسقلل
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 تعضو دقو ٠ ةجرد اهالعا ةريخألاو 08عتدمتن ةلاصألاو هامه: نلنو

 اهيناوجو ةيعادبالا تاردقلا تانوكم فلتخم سايقل ةديدع تارابتخا

 : ىلي ام اهنمو ةددعتملا

» 
 ام ءىش وأ عوضوم مدقي : ةفولأملا ريغ تامادختسالا تارابتكا

١ 

 صوحفملا موقي نأ نكمي ىتلا ةيداعلا ريغ تامادختسالا ددع ددحي

بوطصلا بلاق تامادختسا نم نكمم ددع ربكأ ام : لكم « اهجاتناب
 ؟ 

 ردصم نوكيل هكفدأ « حالسك همدختسأ : ةيعادبا دعت تاباجالا هذه لثمو

 ةبتكملا فوفر دنسي « ىل ةرارح ٠
 ؛ تاملكلا نم تاهبنم ةدع مدقت : ةديعبلا تاطابترالا تارابتخا  ؟

لا ىلا لصي نأ صوحفللا عصسو ف ناك اذا ددحيو
 اهنييب ماعلا طابترا

 ٠ اميمج

 تاملكلا ددع ددحيو « هبنم ةملك مدقت : سانجلا ثتارابتخا  ؟

 ىتلا فورحلا مادختساب اهجتني نأ صوحفملا عيطتسي ىتلاو اهنم رغصألا
 اهفورح قتشت ىتلا تاملكلا نم ددع ربكأ بتكا : لثم « هبنملا ةملكلا لكشت

 ٠ «ةيطارقوميد» ةملك نم

 صوحفملا نم بلطي صقان مسر مدقي : مسرلا ةلمكت تارابتخا - 4

 ثيح « (1 م١ لكش) ةيزاوتملا طوطخلا رابتخا : كلذ لاثم ٠ هتلمكت

 وأ تاعوضوم مسر ىف نييزاوتم نيطخ. لك مدختسي نأ صوحفملا نم بلطي

 ءزجلا امه نييزاوتملا نيطخلا نوكي نآ ىعاري نأ هيلعو « ةفلتخم روم

 ىلا فيضي نأ عيطتسيو « همسريس ىذلا مسرلا وأ ةروصلا ىف سيئرلا

 جراخلا مأ لخادلاب كلذ ناكأ ءاوس طوطخلا نم ءاشي ام نييزاوتملا نيطخلا

 ٠ همسريس ىذلا مسرلا لمكيل

 ةقالطلا تارابتخ.ال جذامن

 نيوانعلا نم ددع ربكأ عضي نأ  ددحم نمز ىف - صوحفملا نم بلطي

 ٠ ىرخاألا نع ةلصفنم « ةيلاتلا صصقلا نم ةصق لكل

 اهعيبل « اهسأر قوف نبللاب ةؤلمم ةرج لمحت « نبل ةعئاب تناك» ١

 ىرتشأ « نبللا اذه نمثب : تلاقف « لبقتسملا ىف ركفت ىهو « ةئيدملا ىف

 ظ اخرف نوعبسو ةسمخ اهنم جرخي « ةضيب ةئام عضت « تاجاجد عبرأ

 « ةيلابلا بايثلا هذه نم الدب ةليمج ابايث ىرتشأو « ربكت نأ دعب اهعيبأ

 - ”""ةأ ل



 ةرصلا تطقسف + ةليمجلا اهبايك ق ايلامج ليفتت اهبقن.ىلأ ترتظنو
 ل ٠ «تمطحتو

 دارأو « اهلكأيل ةرجش عرف ىلع بهذو محل ةعطق بارغ فطخ»  ؟

 عتمتسا نأ ىنمتأ مك ؛ كتوص لمجأأ ام : هل لاقف هنم اهذخاي نأ بلعثلا

 اهذخلاف محللا ةعطق تطقسف « ىنغعيل همف حتفو بارغلا رتغاف 2« كئانغب

 ٠ «بلعثلا

 « هعيبل ةرواجم ةيرق ىلأ امهرامح ناقوسي هنباو لجر ناك»  ؟
 « مهنم دحأو هبكري نأ نود رامحلل امهكرتو امهريس ىلع سانلا امهمالف
 هرياعف نبالا بكرو لزنف « هنبا ىلع هتوسق ىلع سانلا همالف دلاولا بكرف
 « رامحلا ىلع مكاسقأ ام سائلا مهل لاقف اعم ابكرف « هدلاوب هقوقعب سانلا
 رامحلا فاخ ةرطنق قوف امهروبع دنعو « هالمحف « هالمحت نأ ردجألا

 لااا
 اناا

 ةيزاوتملا طوطخلا رابتخا : (4 )4  لكش
 غادبالا ةيمنت -و

 ريكفتلا ىلع بيردتلل ةددحم جمارب مدختست ىتلا قرطلا نم ددع كانه

 ءاملع نم ريثك دقتعي ذا « ىمردملا لصفلا نم قرطلا هذه ادبتو « ىعادبالا
 طابحالا نم دح ىندأ ىلا للقت ىتلا ىّمردملا لصفلا تايجيتارتسا نأ سفنلا
 هتاذ ريثأتلا ثدحيو ؛ ةئشنتلاو ةياعرلاب عادبالا دهعتت هاركالاو سفانتلاو

 ىلع لمعلاو تالكشملا لح ىلع موقت سيردتلل قرط مادختسا ءارج نم
 ٠ تاعارصلا نم صلختلا

 ل ا



 ريكفتلا ىلع بيردتلل عساو قاطن ىلع مدختسي مهم جهنم كاتهو
 اذه فو ٠ 8:هله 5:هرسنمو ىنهذلا فصقلا وهو نيدشارلا ىدل ىعادبالا

 نم ريبك ددع جاتنا ىلع (ىدارف وأ تاعامج) دارفألا عجشي بولسألا
 ةعساو تالكشم لح نيكرتشملا نم بلطي نأك ؛ نيعم عوضوم لوح راكفالا
 ريفوت نكمي فيك ؟ ةسردملا ىلع تانيسحتلا لخدن فيك : لثم قاطتلا

 ليجات نيكرتشملا نم بلطيو ؟ ةمصاعلا ىف روكا نحن فيك ؟ ةقاطلا
 وأ دقنلاب درف ىأ موقي ال ىأ « راكفألا جاتنا ءانثأ ةيدقنلا ماكحألا رادصا

 طيبثتلا داعبتسا كلذ نم فدهلاو « راكفأآلا جاتنا ةيلمع ءدب ىف عييقتلا

 راكفألا جاتنا ةرفو ىلع ديكأتلا عم ؛ جامدنالا ةراثتساو « فكلاو

 راكفآلا لسالس ةياهن ىف ابلاغ ةركتبملا ةديرفلا لولحلا ثدحتو « اهترازغو

 ٠ دارفألا اهعغي ىتلا

 ةلاصألا ىوتسم نم ديزت عاديالا بيردت جمارب نأ ىلا ثوحبلا ريشتو

 تاجتنملاو تاعارتخالا نم لك 2 داج مدقت ىلا دؤت مل اهنكلو 0 ةنورملاو

 ءاكذلا : صخلم

 هفيرعت نكمي نكلو « ءاكذلا فيرعت ىلع سفنلا ءاملع قفتي مل ١
 ؛ درجملا ريكفتلاو « ملعتلا ىلع ةردقلا : اهمهأ بناوج ةدع ىلا ةراشالاب
 ٠ ةربخلا باستكاو « تالكثملا لحو « حجانلا فيكتلاو

 *  ةسارفلاو ةيمسجلا رهاظملا : نم لك ريدقت نم ءاكذلا سايق روطت « .
 ةيلقعلا تايلمعلا سايق ىلع رقتسي نأ لبق ةيكرحلاو ةيسحلا بناوجلاو

 ايلعلا ٠ قيقد رابتخا لوأ عضو ذأ ةمجد ةفاضاب ((هينيد درفلأ» ماق دقو

 ءاكذلل ٠

 ٠ درفلا ءاكذ هيلا لصو ىذلا ومنلا ىوتسم وه ىلقعلا رمعلا «

 ىهو ءاكذلا ةبسن باسح ىف ىنمزلا رمعلا عم مدختسيو :

 ىلقعلا رمعلا

 ئتمزلا معلا

 ىف رفاوتت « ةدحاو ةماع ةيلقع ةردق «نامريبس» رظن ىف ءاكذلا - :
 : ةيلقع ةمهم ةيأ ىف نابناج كانهو ٠ قفرعملا ىلقعلا طاشنلا عاونأ لك
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 كاردا ىلع ةردقلا هئأب ءاكذلا فرع دقو ٠ صاخلا لماعلاو ماعلا لماعلا

 ٠ تاقلعتملاو تاقالعلا

 ةيلوأ ةيلقع تاردق عبس نم نوكم ءاكذلا نأ «نوتسريث» نيب  ه

 « تاملكلا ىناعم مهف : تاردق ىهو « ضعب نع اهضعب ايبسن لقتسم

 « ةيكاردالا ةعرسلا « ةيددعلا « لالدتسالا « ةيناكملا « ةيظفللا ةقالطلا

 ٠ ركذتلا

 ىكيناكيملاو ىظفللا : عاونأ ةثالك ىلا ءاكذلا «كيادنروث» فنص 1

 تايلمعلا ليلحتو تانوكملا نع ثحبلا ةرورض «جريبنريتس» ىري - ٠
 ٠ ءاكذلات ارابتخا نع هتباجا ف صوحفملا اهمدختسي ىتلا

 مئاوتلا تاسارد نم ءاكذلل ةيثارولا تاددمملا ىلع ةلدآلا ىتأت - +
 رادحنا ةرهاظو « براقألاو ةوخالا نيب هباشتلاو 2 ةيونصاللاو ةيونصلا

 ةرهاظو « ءىجالملا لافطأ ءاكذ بسن ناييو « طسوتملا وحن ءاكذلا بسن

 ىارلا اذه راصنأ ضرتفيو « ةنيعم رسأ ىف ىلقعلا صقنلا عويشو « ىنبتلا
 < فاكذلل ايجولوقب اساننأ

 نوللديو « ءاكذلل ايوق ايئيب اساسأ سفنلا ءاملع نم ددع ضرتفي

 بيترتو « ةرسألاو ةكيبلا : نم لكو ءاكذلا بسن نيب ةقالعلاب كلذ ىلع

 قورفلاو « ىداصتقالا ىعامتجالا ىوتسملاو « ةيعامتجالا ةقبطلاو « داليملا

 ٠ تالالسلا نيب

 ٠ ءاكذلا ىف ةئيبلا رثأ ىلع بلغي ةثارولا رثأ نأ كشال ٠

 قرط ىف لاجرلا ددع دادزي:ءاكذلا ىف نيسنجلا نيب قورف كانه - ١
 ءاسنلا ددع دادزي نيح ىلع « ادج ءايبغالاو !دج ءايكذألا : ءاكذلا ىنحنم

 سيياقملا ىف روكذلا قوفتيو ٠ ىطسولا تاجردلا : ىنحنملا فصتنم ىف
 ةيظفللا تاردقلا ىف ثانالا زاتمت نيد ىلع « ةيناكملاو ةيددعلاو ةيكيناكيملا

 ٠ ةقيقدلا ةيوديلا تراهملاو ةيكاردالا ليصافتلاو

 روهدتتو « ريبك دح ىلا ةعباسلا رمع دعب ءاكذلا ةبسن تبثت . ٠

 ٠ رخآلا اهضعب رثأتي ال نيح ىلع « ةخوخيشلا ىف ةيلقعلا تاردقلا ضعب

 ١ - ديدش « طسوتم « طيسب : ةعبرأ تايوتسم ىلقعلا رخأتلا «

 تمووس



 « ةيثارو : ةريخآلا ةثالثلا تايوتسملا ىف ىلقعلا رخاتلا تاددحمو ٠ لماك

ب طيسيلا رخآتلا طبتري نيح ىلع «( ةعدح ربثاتب (« ىودع ةجيتن
 قوتسملا

 ٠ ةيذكتلا ءوسو ضفخنملا ىداصتقالا ىعامتجالا

 ءاكذلا نكلو « نييوهوم لافطأ باجنا ىلا ابلاغ نوبوهوملا ليمي 4
قحت ىف  ىرخأ لماوع نيب نم  طقف دحاو لماع

 4 ةحجان ةايح قي

 ٠ زاجنالا ىلا ةصاخلا ةجاحلا وه حاجنلا ىف ىزكرملا لماعلاو

 ةدجلاب مستي اديرف الح ةلكشملا لحل ةزيمتم ةصاخ ةردق عادبالا ٠6

 ناكما ثوحبلا تنيبو ٠ ةنيعم ةيصخش صئاصخب عدبملا مستيو ٠ ةلاصالاو

 ىعادبا جاتنا ىلا دؤت مل اهنكلو « ةصاخ جمارب قيرط نع عادبالا ةيمنت

 ٠ ىلع

 نينقتلاو قدصلاو تابثلاب ءاكذلل ديجلا رايتخالا مسستي س 5

 ةسيظفل « ةيلمع « ةيظفل : ىلا ءاكذلا تارابتخا فنصتو ٠ ةيعوضوملاو

 ٠ ةيعمج /ةيدرف « ةفاقثلا رثأ نم ةررحتم « ةيعامتجا « ةيلمع

٠ 
 ءاكذلا تارابتخا مادختس دما ةءاسا ةهجاوم ىف رذحلا نم دبال

١7 

 نماثلا لصفلا عجارم

 راد : ةرهاقلا 0 سفنلا ملع لوصأ (ا9١وم9) حجار ترع دصحأ - ١

 2 ١؟ ط 2 فراعملا

 ريبكلا حرشلا بيرغ ىف رينملا حابصملا )١99( ىمويفلا دمحم دمحأ 1

 ها"( ١ ج « ةيريمالا ةعبطملا : ةرهاقلا ٠ ىعفارلل

 راد : ةرهاقلا .٠ هسيياقمو عاعذلا (ا١وا/04) ريباج ديمحلا دبع رباج َت#

 ٠ ةيبرعلا ةضهنلا
 ٠ نيبوهوملا تامسو تاردق )١5859( ضوعم ليئاخيم ليلخ - 4

 2 باوطلا دياس ؛ ةمجرت ٠ سفنلا ملع لخدم )١94٠( فوديفاد 00

 ٠ بطح وبأ داؤف : ميدقتو ةعجارم ٠ مازخ بيجن « رمع دومحم

 ٠ ؟ ط « رشنلل ليهورجكام راد : ةرهاقلا

 : هقيبطتو جهنم ؛ عادبالا ةيمنت )١98( شيورد نيدباعلا نيز

 ٠ فراعملا راد : ةرهاقلا

 د ثلا



 راد : ةرهاقلا ٠ لافطالا موسرو ءاكذلا )1١545( جرف توفص

 ٠ ةفاقثلا

 ةسارد : ةيحخشلاو عادبالا )١19971( ديسلا دومحم ميلحلا ديع م

 : ةرهاقل' ٠ ءانبألا عادباو ةرسألا )١158٠( ديسلا دومحم ميلحلا دبع 8

 مسر رابتخا )١1555( ىمظعألا داؤف ديسلا « رافغلا دبع مالسلا دبع ٠

 تاروشنم : توريب ٠ نيينانبللا لافطالا ىلع هنينقتو هقيبطت : لجرلا

 ٠. ةيبرعلا توريب ةعماج

 ىناروت تارايتخا(1919) بطح وبأ داؤوف «ن اميلس هللا دبع 5

 ٠ ةيرصملا ولجنألا ةبتكم : ةرهاقلا ٠ ةيرظن ةمدقم : ىراكتبالا ريكفتلل

 ةئيبلا ىلع لجرلا مسر رابتخا نينقت (19109) بطح وبأ داؤف ل
 تارابتخالا نينقت ف ثوحب (ررحم) هبطح وبأ داؤف : ىف ٠ ةيدوعسلا
 ١ ٠ دلجم ٠ ةيرصملا ولجنألا ةيتكم : ةرهاقلا ٠ ةيسفنلا

 ولجنألا ةبتكم : ةرهاقلا ٠ ةيلقعلا تاردقلا (15480) بطح وبأ داؤف 1

 .عط

 « ىبرعلا ركفلا راد : ةرهاقلا ٠ ءاكذلا )١19175( ديسلا ىهبلا داؤف

 1 ٠ ؤ ط

 سايقم (19178) ليعامسا نيدلا دامع دمحم « ةكيلم لماك سيول ٠6

 ةدشكم : ةرهاقلا 0 نيقهارملاو نيدفئارلا ءاكذل ويفلب  رلسكو

 ٠ ةيرصملا ةفهنذلا

 « "ط5 2 ١ ج ٠ طيسولا مجعملا )١586( ةيبرعلا ةغللا عمجم 5

 ٠ ةرهاقلا

 سايقم (1518) ةكيلم لماك سيول « دمحأ مالسلا دبع دمحم ب
 ٠ ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم : ةرهاقلا ٠ ءاكذلل «هينيب  دروفناتس»

 تارابتخال ةيلماعلا تانوكملا )١945( ىسم ميلحلا دبع دومحم - 4

 (ررحم) قلاخلا دبع دمحأ : ىف ٠ ىراكتبالا ريكفتلا ف «سناروت»
 ب ؟؟9 ص ص (؛ ىناثلا دلجملا 2 ةيصخشلاو كولسلا ْق ثوحب

+1 . 

 ٠ نيعدبملا ىدل ةصاخلا ميقلا )١1541١( نيسح دمحأ نيدلا ىيحم 9

 . فراعملا راد : ةرهافلا

 ل



 ٠ ةياورلا ىق ىنفلا عادبالل ةيسفنلا سسالا (1974) هرونح ىرصم -
 ٠ باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا : ةرهاقلا

 هينيب - دروفناتس سايقم )١1948( ىسمرم لامك 2« هروئح ىرصم ١
 . ةيرصملا ولجنالا ةبتكم : ةرهاقلا ٠ ( م ل ةغيصلا) ءاكذلل

 رعضشلا ىف ىنفلا عادبالل ةيسفنلا سسأآلا )١19601( فيوس ىفطصم ل

 0 ؟ ط فراعملا راد : ةرهاقلا ٠ ةصاخ

 ةمجرت ٠ سيراه  فئادوج : مسرلا رابتخا (1915) سيراه ل
 ةيفص « ديسلا دومحم ميلحلا دبع « جارف ىلغرف دمحم : دادعاو

 ٠ ةرهاقلا ةعماج : سفنلا ملع مسق « ىدجم

 « لوشآلا لداع : ةمجرت ٠ سفنلا ملع ىف ةمدقم (151917) جيتيو - 5

 ٠ رشنلل ليهورجكام راد : ةرهاقلا ٠ رافغلا دبع مالسلا دبع
 مهنلتمممد, 4تلعتمسدم»م ع 1ةن1عمقل (1983) 1ةماه0اءا1و 10 5510501037.

.60 5 87,8 .11.32 
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 عساتلال صفلا

 كس شل

 هسا 0

 هس

 اال

 ةيعفادلا فيرعت
 عفاوشلا قيتفَت
 عفاودلا لمعل جذومن ىويحلا نزاوتلا
 ةيلوألا عفاودلا
 عوصجلا- 1

 شطعلا ب
 سنجلا - ج
 الا بنجت د

 ةمومألا كولس  ه

 ةيعامتجالا عفاودلا

 زاجنالا ىلا ةجاحلا 2

 ءامتنالا ىلا ةجاحلا ب

 هينملا عفاود

 ىسحلا هيبنتلا أ

 ءايشألا ةجلاعمو قفاشكتسالا ب

 ناودعلا ىف ةيعفادلا لماوعلا



 1 ليت تعا ٠ كالاتنش ©؟كددل لدنك



 هيب

 ناسنالا رهسي اذامل ؟ رخآ ذقنيل هتايحب فزاجي اصخش لعجي ىذلا ام
 لوط لكاي ام اصخش لعجت ىتلا بابمألا ام ؟رنيعم فده قيقحتل ىلايللا
 نم رثكأ سنجلاب سائلا ضعب مرغي اذامل ؟ ابيرقت ةرمتسم ةقيرطب مويلا
 ىف نوكي نأب اديدش امامتها ام صخش متهي اذا ؟ صاخشألا نم مهريغ
 ادعتيم هثوحب 2 ةليوط تاعاس ملاعلا ىفقي اذامل ؟ امئاد نيرخآلا ةرضح

 ةمدخل رخآو لاملا عمجل هدوهج صخش سركي اذامل * ةايحلا تاذلم نع

 5؟ نيجاتحملاو ءارقفلا

 ىذلاو « 3008078802 ةيعفادلا عوضوم لوح اعيمج ةلئسآلا هذه رودت

 اوكلس ىتلا ةقيرطلاب صاخشألا كلسي اذامل : لاؤسلا نع ةباجالا لواحي
 ملع لك لمشي ةيعفادلا عوضوم لعجي فوس مادختسالا اذه لثمو ؟ اهب
 لماوعلا كلتب ةيعفادلا موهفم سفنلا ءاملع ددح. دقف كلذ عمو ٠ سفنلا

 ناويحلاف ٠ نيعم فده وحن ههجوتو ةقاطلاب هدوزتو كولسلا طشنت يتلا
 بسانملا ماعطلا نع ثحبلل عفاد امهثم لك ىدل الثم عئاجلا ناسنالا وأ

 هيدل ملأت ملا صخشلاو « ءاملا نع ثحبي شطعلاب رعشي نم كلذكو ٠ هل

 ددصلا اذه ىف ةررقملا ءىدابملا نمو - ةملؤملا تاهبنملا نم برهلل عفاد كلذك

 ؟ عفادلا فيرعت وه ام نكلو « «عفاد هءارو كولس لك» نأ

 ةيعفادلا فيرعت ١

 ٠ ثعابلا « ةجاحلا « عفادلا : نم لك نيب زييمتلا بجي

 184506 عفادلا 1

 ناسنالا : ىوضعلا نئاكلا لخاد هبنتلا وأ ةراثالا نم ةلاح عفادلا
 نع ةلاحلا هذه جتئتو ٠ فده نع ثحاب كولس ىلا ىدؤت « ناويحلاو
 دادزيو ٠ ههيجوتو هطيشنتو كولسلا كيرحت ىلع لمعتو « ام ةجاح
 دادزي امك « نامرح ةلاح ىف ىفقنملا نمزلا لاط املك عفادلا ىوتسم
 ىضرف موهفم عفادلاو ٠ ةيبذاّج رثكأ فدهلا حبصأ املك عفادلا ىوتسم
 قتشم ىزيلجنالا حلطصملاو ٠ ةرشابم ةقيرطب ساقي الو دهاشي ال درجم
 ': هريثيو عفادلا كرحي ام.مهأو ٠ «كرحتي» ىنعت ةينيتال ةملك نم

 ٠ ثعاوبلاو تاجاحلا

 ب "1



 2ع0 ةجاحلا ب

 ىلع حلت ىعامتجالا وأ ىمسجلا صقنلا وأ نامرحلا نم ةلاح ةجاحلا
 دق نوكن ال امدنعف ٠ اهلازتخا وأ اهعابشأ ىلا هب عزنتف ىوضعلا نئاكلا
 ةجاح ىف انثأب رعشن ىأ « عوجلاب روعشلا ىف ادبن ةدم ذنم اماعط انلوانت

 تسيلو ٠ ةجاحلا وأ صقنلا ةلاح عابشا ىف انه صخلتيو ؛ مامطلا ىلا
 ؛ شطعلاو عوجلاك ةيجولويزيفلا ةينوالا عفاودلاب ةلصتم اهلك تاجاحلا
 لبقتلاو عسجتلاو ليصحتلا ىلا ةجاح نع اسضياأ فشكي ناسئالا نام
 نع ةملعتملا تاجاحلا فشكتو « ةملعتم تاجاح هذهو ؛« ىعامتجالا

 تاجاسحلا هنع فشكت امم رثكأ رخآ ىلا صخش نم ريسبك فالتخا

 انئامرح لاط املك « ماع هجوبو ٠ ةيساسأ رثكأ دعت ىتلا ةيجولويزينلا

 ٠ عفادلل ريثما ىلخادلا بناجلا ىش نذا ةجاحلا ٠ ىوقأ انتاجاح تناك

 1[مععصسلتع ثعاسبلا

 اهلك لمعت نأ نكمي لبقتلاو ءامتنالاو لاملاو سنجلاو ماعلاف ع ام ٌدحاح

 ةهاتملا ف ىرجي عئاجلا رافلاف « انكولس ىلع رثؤتو « ثعاوب اهنأ ىلع

 ريضملا يجراخلا بناجلا وه نذا ثعابلا ٠ ماعللا ةحئار مشي امدنع

 3 عفادلل

 ةفيظولا مغرب كلذو ) عفاودلا فينصت ىلع دعب قافتا كانه سيل

 كاسنهو ١”( ٠ ص رظنا) انمدق نأ قبس امك ملعلا ىف فينصتلل ةمهملا

 ٠ «ولسام» فينصت اهرهشأ نم « عفاودلل ةديدع تافينصت

 «ولسام» دنع ةيناسنالا عقاودلل ىمرهلا ميلنتلا

 - ٠9١مل) 10ةقأم#» «ولسأم ماهاربا» سفنلا ملاع جذومنلا اذه عضو

 عفاودلا اعيمج انيدل نأ دقتعي وهو « ىناسنالا هاجتالا بحاهمه (

 ةيناسنالا عفاودلا نأ ىريو « اهقيقحت ىلا ىعسن فادهأ وحن انهجوت ىتلا
 عفاودلا نم دتمتو ؛ اهتيمهأو اهتيترل اعبت ايمرح مظتنت (تاجاحلا وأ)

 ناكو ٠ تاذلأ قيقحت ىلا عفادلا ,يتح شطعلاو عوجلاك ةيجولويزدفلا

 كواسلاو تاو ودعلا ميجمر راو ةيرشبلا ةعردطلا ن نع هتاداقتعا ىلا ايلاثم “» ولسأملا

 ٠ لقتلاو :.دحلا عفاود ةداخسو مف . !اودلا ةفلتخس (ةقاعا) طابحل ىلا ,عذؤملا

 : ىليأ انك اضزجيروعوء4ا١ سك ل! ع راطنأ) نام ع ايار ىف. مقاوغلا هذعو



 تاذلا قيقحت عفاد

 هل كو
 قرصلا ديفا لآ عآد
 ريقوتلاو ريدقتلا عفاود
 ءاس تنالاو بحلا عقاود

 نلمألا عسسهفقفاود

 ةميجمولويزيفلا عفاودلا
 (ولسام) ةيناسنالا عفاودلل ىمرهلا ميظنتلا ؛ )1  ١( لكش

 « مقدلا « جارخالا 2( عاملا « ماعطلا : ةجولويزيفلا عفاودلا 2
 ٠ سنجلا « ملألا بنجت « ةحارلا

 « سبالملا ءادترا قيرط نع ةّئيبلا نم ةيامحلا : نمألا عفاود - ؟
 ٠ ةيداملا تالكشملاو ةميرجلا نم نامألاو « لزانم ىف ىنكسلاو

 ةميمحلا تاقالعلا لالخ نم لبقتلاو بحلا : ءامتنالاو بحلا عفاود - ؟
 ٠ ءاقدصالاو ةيعامتجالا تاعامجلاو

 « فارتعالا ؛ ةءافكلا « ليصحتلا : ريقوتلاو ريدقتلا عفاود
 ٠ ةناكملا « زكرملا

 .ةفرعملا ؛ فاشكتسالا « مهفلا « ةدجلا : ىقرعملا مهفلا ىلا عفادلا 6

 ٠ماظنلا « لامجلا « رعشلا « نفلا « اقيسوملا : ةيلامجلا عفاودلا <

 ٠ ةديرفلا انتاناكماو انتاقاط عابشا : تاذلا قيقحت عفاد ا

 2« ناتجاح اهيف تبراضت ةريخب انررم اذاف «ولسام» تاؤبنتل اعبتو
 هجون ام ابلاغ ائناف « ىندآلا عفادلا هجاون ثيحب انكولس هجيون فوس انناف
 وأ عوج ةلاح ىف نوكن امدنع ىعامتجالا ريدقتلل وأ نفلل لقأ امامتها
 عل تول «زرجور لراك» مهنمو سفنلا ءاملع نم اددع نكلو 0 شطع

 ىوتسملا ىذ عابشالا نع ثحنلا ىلع ةردقلا هيدل ناسنالا نأ اوظحال
 باتكلاو نينانفلا ضعبف « ايندلا عفاودلا عبشت مل ول ىتح ىلعألا
 مئادلا عارصلا وه نمثلا ناك ول ىتح « مهنفل امامت مهسفنأ نوسركي
 «رفقفلا عم

 تاع بنا



 سكدت ةدن ..

 ةينصت ىلع ادامتعا عفاودلا نم جذامنل لصفلا اذه ىف ضرعنم

 ١ اهماسأ ىف ةيرطف ىهو :ةعدعم ةيلوآألا ةيجولويزيفلا عفاودلا «
 تانئئاكلا عاونأ فلتخم نيب ةكرتشمو ١! عوجلا عقاود اهنم ء 2« ةيوضعل

 ةرارحب ظافتحالاو ءاوبلا نلا ةجاحلاكو 04 ملال بنجتو سنجلاو ضشطعلاو

 اهريغو بعتلا نم صلختلا ىلا ةجاحلاو « مسجلا ٠ 1

 داوتلاو زاجنالا ىلا ةجاعلاك ةملعتملا ةيوناثلا ةيعامتجالا عفاودلا  ؟
 قلقلا نم صلختلاو لالقتسالاو مهفلاو بعللا ىلا ةجاحلاو « ةرطيسلاو

 ٠ ءايشآلا ةجلاعمو فاشكتسالا « ةراثالا نع ثحبلا : هبنملا عفاود  ؟

 عفاودلا لمعل جذومن ىويحلا نزاوتلا . *

 رهظتو « لكألا ىلا انعفدت ماعطلا ىلا انتجاحف « عفادلا ريثت ةجاحلا
 «ةيلاثملا هتلاحا نع - ىرهوج لكشب مسجلا ةلاح فلتخت امدنع ةجاحلا

 ءايعابشال مثالملا عفادلا ةجاحلا هذه طشنت هنزاوت ناسنالا ديعتسي ىتحو

 دقلو ٠ نزاوتلا ةلاح ةداعا ىلا فدهي ىذلا كولعلا مفادلا ريثي مث نمو

 « (ةهصم# نوناك دروفدارب رتلا.؛» ريهشلا ىكيرمألا ايجولويزيفلا ملاع مدق

 ىويحلا نزاوتلا حلطصم (589١؟) «مسعجلا ةمكح» : نونعملا هباتك ىف

 نم ةلام- : هنزاوت ىلع ناسنالا مسج ظفاحي فيك انيبم « 121101011015

 ٠ مسجلا فئاظو فلتخل. نييبسنلا تابثلاو رارقتسالا وأ ىتاذلا ميظنتلا

 داوملل نيعم زيكرتب ظافتحالا « مسجلا ةرارح ىلع ظافحلا كلذ ةلثمأو

 « نوهدلا « نيتوربلا « ءاملا « مويسناكلا 2 حلملا « ركسلا : مدلا ىف ةينآلا

 ٠ نيجسكالا

 ؛ىويحلا نزاوتلا ادبم ىلع نذا انه عفاودلا لمع ةيفيك ريسفت دمتعي
 ىذلا درفلا ناف ٠ ةتباث ةيلخاد ةئيبب ظافتحالا ىلأ مسجلا عزذي ثيح

 تاجرد نم ىدم نيب حوارتت همسج- ةرارحب ظفتحي ةديج ةحصب عتمتي
 تايلآلا طشني ةيعيبطلا ةرارسحلا نع طيسبلا فارعنالا ناو « ةليلق

 سىذرعتلا نأ نيح ىلع ٠ ةيعيبطلا هتئاح هيلا ديعت ىتلا (تامزيناكيكأ)

 «٠ مدلا ءفد داعي ىتح مسجلا حطم ىلع ةيومدلا ةيعوألا صنقي دربلل

 ممستت «قادلا وجلا ىف نكلو ٠ ةرارحلا كوي شاعترالا وأ فاجترالاو

 هل ا ل



 قرعلل نوكيو 2 برستلاب ةرارحلل حمستل ةيحطسلا ةيومدلا ةيعوألا

 0 دربم ريثأت

 لئاوسلا مدختسي هناف اهلوانتي ملو ةنيعم لئاوس ىلا مسجلا جاتحا اذاو
 بعتلا حبصي امدنعو ٠ مسجلا ىف فافجلا ةلاح ادبت كلذ دعبو ٠ ةنزتخملا
 تالاح ىلع ىوضعلا نئاكلا ظفاحي نأ بجي امك ٠ مونلا لحي لمتحم ريغ
 ىف ركسلا زيكرت : كلذ نمضتي ؛ وتم اني هرتح لالخ ةريثك ةيجولويب
 ىف ءاملأ نزاوت 4 مدلأ ىف نوب ديسحأ ىناثو نيجسكالات ايوتسم 2 مدلا

 (تامزيناكيم) تايلآ لمعتو ٠ 7 ىلا ةبسنلاب لئاوسلا ةيمك « ايالخلا
 ٠ فورظلا هذه تابث ىلع ظافحلل ةفلتخم ةيمسج

 نم عساو ىدم ربع ىتاذلا ميظنتلا ىلا ةعزن نع ناسنالا فشكي امك
 نوكرتي امدنع ةيعيبط ةروصب نومني لافطألا نأ الثم رهظ دقف « تالاحلا

 دعبتسي) ةيعيبطلا ةمعطألا نم ةعومجم نيب نم ةيئاذغلا مهتابجو اوراتخيل
 (ةيولكلا قوف وأ رظكلا ةدغ ءاكل ريمدت) نوسيدا ضرم ىفو « ( اهنم راضلا
 تاذ ةمعطالا ءاهتشاب رعشي ضيرملا ناف حالمألاب مسجلا ظفتحي ال ذا

 زارفا صقن نم نوناعي نيذلا لافطألا لكأيو ٠ حالمألا نم ةيلاعلا ةبسنلا
 ةبسن عفرل ىرخأ داومو سبجلاو ريشابطلا ةيقردلا ىتراج نيتدغلا
 ةديكلا لوانت ةثيبخلا ايمينألاب نوباصملا ىهتشي دقو ٠ ةصقانلا مويسلاكلا

 درفلا ءاذنغ ىف ام صقن دوجو نأ ودبيو ٠ اهنم ةريبك تايمك نولكأيو
 روهظ ىلا كلذ ىدؤيو « نزاوتلا ةلاح نع مسجلا لوحتي نأ ىف ببستي
 زفاحلا اذه طشنيو « ام ازفاح ةجاحلا دلوتو « ةداملا هذه ىلا ةجاح

 ٠ ابلاغ نزاوتلا ةلاح ىلا مسجلا كولسلا ديعيو « كولسلا

 ةنيعم ريقاقع وأ داوم نامدأ اضيأ جذومنلا اذه رعقي نأ نكميو

 نزاوت نوكتي ةمظتنم ةينمز تارتف ىلع اهيطاعت دنعف « رومخلاو نيورهلاك
 نزاوتلا اذه لتخي داوملا هذه رفاوت مدع دنعو « ديدج- ىعانص ىئايميك

 كولسلا طشني نيعم عفاد راثتسيو ةيمسج تاجاح أشنتف « اروف ديدجلا
 ٠ نزاوتلا داعتسي ىتح كلذو « ةداملا هذه ىلع لوصحلا ىلا فدهي ىذلا

 ٠ مسجلا ىف سامحالا ةزمجا قيرط نع ىويحلا نزايتلا ققحتيو ٠
 (تامزيناكيملا) تايلآلا طشنتو 1 ىلاثملا ىوتسملا نع ريغتلا فشكت

 ةرارحلا ميظنت زاهج آدبملا اذه هيشيو ٠ نراوتلا مدع ححصت تلا

 زاهجلا ليغشتب موقي ىذلا « ةجالثلا وأ فييكتلا زابج ىف 2 1طعستم و134

 دنع زاهجلا فقويو « نيعم ىوتسم نع ةرارحلا ةجحرد ضفخنت امدنع

 : ٠ ىوتسملا اذه نع ةرارحلا ةجرد عافترا
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 (تامزيناكيم) تايلآ اهنأ ىلع شطعلاو عوجلا ىلا رظنن نأ نكميو

 كولس ىوضعلا نئاكلا ىدل ادبي نأ ىف ببستت اهنأل ؛ ىويحلا نزاوتلل
 ةجاحلا ناف ىويحلا نزاوتلا راطإ ىفو .٠ مدلا ىف ةنيعم داوم نزاوت ديعي
 ىجولوكيسلا اهلباقمو « ةيلاثملا ةلاحلا نع ىجولويزيف فارحنأ ىآ ىه

 ضفخني ىجولويزيفلا نزاوتلا قيقحت داعي امدنعف « 28976 زفاحلا وه

 ىف نوزخملا ركسلا الثم سايركنبلا قلطي ذا « ىلآ لكشب تالاحلا نم ريثك

 نكمتت ال امدنع نكلو ٠ مدلا ىف ركسلل بسانملا نزاوتلا ىلع ظافحلل ديكلا

 ىوضعلا نئاكلا حبصي نزاوتلا ةلاح ىلع ظفاحت نأ نم ةيئاقلتلا تايلألا

 ىناعي ىذلا صخشلا ناف « نزاوتلا ةداعال اعوفدمو (زرفاحلا طشني) اراثم

 ٠ ماعطلا نع ثحبي مدلا ىف ركسلا ىوتسم ضافخناب ةلصتم ضارعأ نم

 تقوس: نو ولوكيس نالقخا قا" ناو.« :ىهواويزيفلا نع الطف ىهولوكيشلا

 ٠ هرتوت ضفخل ءىث لمعل اعوفدم فئاخلا

 ةيلوألا عفاودلا 4

 لضظي ىتح ةيمسجلا تاجاحلا ضعب ىوضعلا نئاكلا عبشي نأ بجي
 بارشلاو ماعطلاو نيجسكألا ىلا ةجاحلا : تاجاحلا هذه ةلثمأو « ايح
 0 مسجلا نم تايافنلا جارخاو « ةلئيعم دودح لالخ ةكيبلل ةرارح ةجردو

 ريغو سفنتلاو برشلاو لكألا : لثم تاجاح هعفدت انكولس نم اريثك نا
 «ةيجولويزيف عفاود ىلا ةيلوآلا ةيجولويزيفلا تاجاحلا هذه ىدؤتو ٠كلذ
 فادهألا قيقحت ىلا فدهي ىذلا كولسلا كرحت هبنتو ةراثتسا تالاح ىهو
 اذلو « ةملعتم ريغ ةيجولويزيفلا عفاودلاو + تاجاحلا هذه عيشتس ىتلا
 كولسلا نأ نم مغرلا ىلعو ٠ ظفسدت» ةيلوألا عفاودلاب ىمست اهئاف
 ءايلوأ اعفاد اضيأ دعي سنجلا ناف دارفألا سيلو عاونألا ءاقب دكؤي ىسنجلا
 اريثك رئثأتي مهعفاود نم ديدع عابشال سانلا نع ردصي ىذلا كولسلا نكلو
 تاليضفت اهلك ىاشلا وأ ةوهقلا برش ؛« محللا وأ كمسلا لكأ ناف « ملعتلاب

 ملآلا بنجتو سنجلاو شطعلاو عوصحلا عفاودل نآلا ضرعنو ٠ ةملعتم
 ٠ ةمومآلا كولسو

 عويطلا-أ
 :«ىوق عفاد عوجلاو ٠ ةنثكملا ثاحبألا نم ريبك ددعل عفادلا اذه عضخ

 موكا



 عيوجتلا دح ىلا لصت ةيئاذغ مظن ىلع نوشيعي نيذلا صاخشالا ررق دقف
 ٠ لكآألاو ماعطلاب طبترا مهمالحأو مهريكفت نم اريبك اءزج نأ

 كلذو « ةفاطلاب هدمت ماعطلا نم ةبسانم ةيمك ىلا مسجلا جاتحيو

 ىف ناك اذا ومنيو « ةفلاتلا ةجسنألا ضوعيو « ةءافكب هفئاظوب موقي ىتح

 (تامزيناكيم) تايلآ طشني ةيئاذبفلا داوملا دافنتسا ناو ٠ ومن ةلحرم
 ركسلا الثم دبكلا قلطيف ؛ نوزخملا ماعطلا مسجلا قلطيل ىويحلا نزاوتلا

 نوزخم نم ىوضعلا نئاكلا ديوزت ةداعاو ٠ مدلا ىرجم ىلا نوزغملا
 عانتمالا دعب ىتح هفئاظوب مايقلا ىف رارمتسالا نم صخشلا نكمي مسجلا

 « ةنيعم ةطقن نع مسملا نوزخم صقني امدنعو ٠ تابجو ةدع لوانت نع

 نئاكلا كرحتيو « ةيفاك ىويحلا نزاوتلا (تامزيئاكيم) تايلآ حبصت الف

 ٠ ماعطلا نع ثحبلا ىلا هرسأب ىوضعلا

 عوجلا عفادل ةمظنملا ةيمسجلا ةزهجألا

 تاضابقنا ثدحت ةغرافلا ةدعملا نأ ةليوط نينس ذنم فورعملا ناك
 «(؟ ه9 لكشث رظنأ) ظدمو# مةضي «عوجلا ةزخو وأ ملأ» اهوعدن

 ةزخو فقوتتف انعبش دق اننأ خملا ىلا ةراشا ةكلتمملا ةدعملا لسرت مث

 تاضابقنالا هذه نأو « كلذ نم اديقعت رثكأ ةيلمعلا نأ رهظ نكلو ٠ عوجلا

 اهتدعم تليزأ ىتلا تاناويحلا ناف + دقتعي ناك امك اهدحو ةمهم تسيل

 تداق دقو ٠ نزولل ىعيبط ىوتسمب ظافتحالل ماعطلل اهلوانت مظنت لظت
 ىف امب ىرخألا ةيميظنتلا ةيلآلا قرطلا نم ديدع فاشتكا ىلا ةجيتنلا هذه

 ىف ىرخأ قطانمو (سومالاثوبناهلا) ديهملاو مدلا ىف ركسلا ىوتسم كلذ
 « عالتبالاو عضملا بقارت ىتلاو«مفلا ىف ىلضعلا لابقتسالا ءاضعأو « خملا

 ٠ دبكلا ىف لابقتسالا ءاضعأ نع الضف

 لصتو « صقانتي مدلا ىف ركسلا ىوتسم ناف ناسنالا عوجي امدنعو.
 عمج) ةيونآلا نم ةريغص ةعومجم « ديهملا ىلا صقنلا اذه نع تامولعم

 عوجلا نم لك ميظنتب متهت « هتدعاق ىلع زكترت خملا فصتنم ىف (ةاون

 ركسلا ىوتسم ضافخنا ريشيو ٠ ىرخأ فئاظوو مسجلا ةرارحو سنجلاو

 : ىهو عوجلا عقادل ةمظنملا ةزهجأل ىلي اميف ضرعنو ٠ لكألا قيرط
 ٠ مدلا بيكرت ؛ قلدلاو مفلا « ةدعملا « حملا زكارم
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 تازخوو ةدعملا تامضابقنا نيب ةقالعلا ةساردل زاهج : (: )4  لكش
 قباطتتو ٠ ءاوهلاب ريخآلا المي مث انولاب صوحفملا علتبي ثيح « عوجلا
 عم (ىلعألا طخلا ىف بذبذتلا اهلثمي ىتلاو) ةدعملا تاضابقنا تاليجست
 جتنيو ٠ (ةميقتسم ةيقفأ طوطخ لكش ىلع رهظت ىتلاو) عوجلا تازخو
 سحل املك حاتفم ىلع طغضلا قيرط نع ةيقفألا طوطخلا هذه صوحفملا

 عوجلا تازخوب

 هفاقياو لكألا ءدبل ةمظنملا خملا زكارم : الوأ

 « ىوضعلا نئاكلا ءاقبل ادج ةمساح ةيلمع ماعطلا لوانت ميظنت دعي
 مل ىأ ) تفذح اذاف « ىويحلا نزاوتلا طباوض نم ديدع دجوت اذلو
 ةحئارلاك) ماعطلاب طبترت ىتلا تاراشالا نم رثكأ وأ ةيسح ةراشا (دجوت
 ميظنت ىلع ارداق نئاكلا لظي (ةدعملا نم ةيسحلا تامولعملا وأ قاذملا وأ
 دجوت لكألا كولس مظنت ىتلا طبضلا ةزهجأ نأ ضرتفا دقو٠ ماعطلا لوانت
 ةرشابم لصتت ىتلاو (سومالاثوبياهلا) ديهملا ىمست ىتلا خملا ةقطنم ىف
 ىلع اضيأ ديهملا ىوتحيو ٠ كلذك ةيماخنلا ةدغلابو حملا ءازجأ فلتخمب
 رثاتت اهناف كلذل اعبتو « خملا ف ىرخل ةقطنم ةيأ نم رثكأ ةيومد ةيعوأ
 ٠ ةيئايميكلا مدلا ةلاحب ةلوهسب

 ادب نع لوئسم ديهملل 3:621:.1 ىبناجلا ءزجلا نأ ضرتفا دقو
 طسوالا ىنطابلا ءزسجلا نا نيح ىف ؛ (ةيذفتلا زكرم وهف) ماعطلا
 ٠ هفكيو لكألا فقوي ىذلا عبشلا زكرم وه ديهملل 17عدئدسسءقاه1 (1784)

 د را سس



 ىف ببست فيعض ىبرهك رايتب ديهملل ىبناجلا ءزجلا هيبنت نأ رهظو
 طسوالا ىنطابلا ءزجلا ةراثأ نأ نيح ىلع « ناعبشلا ناويحلا لكأي نأ
 فيعضلا ىبرهكلا رايتلا ىدؤيو « ماعطلا نع فكي ناويحلا لعجي ديهملل
 ىوقلا ىبرهكلا رايتلا نا نيح ىف « ناويحلا دنع لكألا كولس ءاطبا ىلا
 ٠ ةيلك هفقوي فوس

 ميطحت ىهو « خملا ىف ام ةقطنم ةفيظو ةساردل ىرخأ ةقيرط كانهو
 ناوسيحلا كولس ةظحالمو « ةقطنملا هذه ىف ةيبصعلا فايلألاو ايالخلا

 فايلأ تفلتأ امدنعو ٠ مكحتلا ىف اهتفيظوب ةقطنملا هذه موقت ال امدنع

 توعي نأ نكميو ؛ برشلاو لكألا ناويحلا ضفر ديهملل ىبناجلا ءزجلا
 ءزجلا فايلأ ميطحت نأ نيح ىق ٠ ايعانص ءاملا هؤاطعأو هتيذغت متت مل ام

 ىف ةنادبلاو 111مد,مظقهز8 لكألا ةدايز هنع جتني ديهملل طسوألا ىنطابلا

 درقلا ىلا ةجاحدلاو رافلا نم تسرد ىتلا ةيناويحلا عاونآألا عيمج

 ٠ ناسنالاو

 (عبشلاو لكألا ازكرم) ديهملا ىتقطنم نأ تاساردلا تحضوأ اسمك
 نأ ودييف كلذ نع الضفو « ماعطلا لوانت ميظنتل ةلباقتم قرطب نالمعت
 مكحتلا زاهج امهالوأ : ديهملا ف نالماكتي طبضلا ةزهجأ نم نيعون كانه.
 وأ ناسنالل ةيلاحلا ةيئاذغلا تاجاحلل بيجتسي وهو « ىدملا ريصق

 زايج امهيناثو ٠ ١اهيهني ىتمو ةبجولا ادبي ىتم خملا ربخيو « ناويحلا
 نم ةليوط ةرتفل اتبات مسجلا نزو ىلع ظفاحي ىذلا ىدملا ليوط مكحتلا
 ةبجو ةيأ ىف نئاكلا اهلكأي نأ نكمي ىتلا ةيمكلا نع رظنلا فرصب نمزلا
 : ىلي اميف امهلصفنو ٠ ةددحم

 ماعطلا لوانت ىف ىدملا ريصق مكحتلا

 : ىهو « ةيلاحلا ةيهشلا ىف ديهملا مكحت ىف رثؤت لماوع ةثالث كانه
 لعمجيو ٠ مسجلا ةرارح ةجرد « ةدعملا ءالتما « مدلا ىف ركسلا ىوتسم

 ٠ فعضلاب رعشي ىوضعلا نئاكلا مدلا ف ضفخنملا زوكولجلا وأ ركسلا ىوتسم
 (مدلا ىف ركسلا ىوتسم ضفخي ىذلا) نيلوسنالاب نقحلا ديزيو ٠ عوجلاو .

 ىوتسم عفري ىذلا) زوكولجلاب نقحلا فكي نيح ىلع « ماعطلا لوانت
 - لكألا (مدلا ىف ركسلا

 ايذاخ ىهو « 61060:6عمام::زوكولجلل تالبقتسم ديهملا ىف دجوتو

 ةرعصم باطقأ عرز مت دقلو « اهربع رمي ىذلا زوكولجلا رادقمل ةساسح.

 نقح. لبق ىبصعلا طاشنلا ليجستل ططقلاو بالكلا ديهم ىتقطنم ىف

0 



 حبصت زوكولجلا نقح دعب هنأ رهظف « امهدعبو نيلوسنالا وأ زوكولجلا
 ىلع « اطاشن رثكأ (عبشلا زكرم) ديهملل طسوألا ىنطابلا ءزجلا ايداخ
 ثدعتو«( ماعطلا زكرم) ديهملل ىبناجلا ءزجلا ايالخ طاشن ضفخني نيح
 ٠ نيلوسنالاب نقحلا دعب ةيسكع جئاتن

 فرعت ىتلاو « ةدعملا ءالتما ىهو ةرشابم رثكأ ةراشا  ايناث  كانهو
 ىف نقحلا قيرط نع ماعطلا لاخددا مت اذاو « اهيلأ هقيرط ىف ماعطلا نأ خملا

 فوس هنئاف (ةرجنحلاو مفلا ربع هرورم نود) ةرشابم عئاج ناويح ةدعم

 ةدعم نم ماعطلا ليزأ اذاو ٠ ىرخآ ةقيرطب لكاي امع ريثكب لقأ لكأي
 شضيوعتل ىفكي ام ناويحلا لكأي فوسف (ةبوبنأ قيرط نع) ناعبش ناويح
 ىنطابلا ءزجلا ىف ايالخلا نأ براجتلا تضرتفأ دقو ٠ دوقفملا ماعطلا

 . لكأآلا ةدايز فكتو ةدعملا خافتنال بيجتست ديهملا نم طسوألا

 ىتلا ةدعملا رادجا تالضعل ةيرود تاصلقت ةغرافلا ةدعملا نع جتنيو

 ةدعملا رادج ةكرح ىف ةدايزلا هذه طشنتو ٠ «عوجلا ةزرخو» مساب اهفرعن
 ةغرافلا ةدعملا لسرت كلذ ىلع ءانبو « ديهملل ىبئاجلا ءزجلا ىف ايالخلا
 ىنطابلا ءزجلا ىلا ةراشالا ةءولمملا ةدعملا ىطعتو « لكالا ءدبل هيلا ةراشا
 ٠ لكألا فقول ديهملل طسوألا

 ةجرد ىه ماعطلا لوانت ىف ىدملا ريصق مكحتلل ةثلاثلا ةقيرطلاو
 ةكفادلا ةكيبلا ىف لقأ نولكأي نييمدآلاو تاناويحلا مظعمف « مسجلا ةرارح

 .ماعطلا لوانت ىلع لئامم رثأ خملا ديربتلو « ةدرابلا ةئيبلا ىف نولكأي أمع
 ٠ ةحضاو ريغ خملا ف 18ءممصه:«ءءمام,5 ةيرارحلا تالبقتسملا هذه ةعيبطو

 ةرارح ةجررد ضفخل بيجتسي ديهملل ىبئاجلا ءزجلا نأ ةلدآلا تفشك نكلو
 ةجرد ةدايزل هيهملل طموألا ىنطابلا ءزجلا بيجتسي نيح ىلع « خملا
 ٠ حملا ةرارح

 ىف ركسلا ىوتسم ضافخنال ديهملل ىبناجلا ءزجلا بيجتمي اذكهو
 ادديف خملا ةرارح ةجرد ضافخنالو « ةدعملا رادج ةكرح ةدايزلو ل مدلا

 بيجتسي ديهملل طسوألا ىنطابلا ءزجلا ناف كلذ نمر هكعلا ىلعو ٠ لكألا
 ةرارح ةجرد ةدايزلو « ةدعملا خافتناو « مدلا ىف ركسلا ىوتسم ةدايزل
 ةضرعم ىدملا ةريصق ةيلآلا قرطلا هذه نكلو ٠ لكآلا فقوب كلذو « حملا

 ٠ نمزلا ربع مسجلا نزو تيبثت ىلا عزني ىدملا ليوط زاهج ريثأتل

 ماعطلا لوانت ىف ىدملا ليوطح مكحتلا
 لاوط ابيرقت هتاذ نزولا ىوتسمب ةشحوتملا تاناويحلا بلغأ ظفتحت

 ل



 عوبسألا ىف اردانو عوبسأ ىف ارفاوتم ماعطلا ناك اذا ىتح اهتايح
 : تباث نزوب اوظفتحي نأ نييمدآلا ىلع ادج بعصلا نم نكلو ٠ ىلاتلا
 عمو « ةيعامتجالاو ةيلاعفنالا لماوعلاب ةدشب رثأتي مهيدل لكألا كولس نذل
 ىلا ماع نم هتأذ نزولا ىوتسم ىلع ابيرقت نولظي صاخشألا بلغأف كلذ
 ودييف « ماعطلأ لوانت ىف ىدملا ريصق ديهملا مكحت ىلا ةفاضالابف « رخآ
 ٠ نمزلا ربع اتباث نزولا ءاقب لفكي ىذلا قيقدلا زاهجلا ميظنتب موقي هنأ

 طسوألا ىنطابلا ءزجلا ىف بطعب باصي ىذلا رافلا نأ ظحول دقل
 نم ءزج ريمدت ىلاك لذ عجريو انيدب حبصيو ةدئاز ةروصب لكأي ديهملل
 ىدملا ليوط مكحتلا زاهجل هتباص! نع البغف « ىدملا ريصق مكحتلا زاهج
 بيصأ ىتلا نارثفلا ناف كلذ نم سكعلا ىلعو ٠ ناويحلا ىدل نزولا ىف
 ىيفعبل ءاملاو ةمعلطألا عيمج ضفرت بطعي ديهملل ىبئاجلا ءزجلا اهيدل

 :ايعانص اهتيذغت متي مل ام ثومك نأ نكميو ؛ةيحارجلا ةيلمعلا دعب تقولا
 اهتبغري برشأ'؛ .اكالا نارثنلا هذه بلغأ فئاتست عيبامأ ةدع دعبو

 جئاتنلا هذه ريشتر ٠ ضفخنم ىوتسم دنع تبذي اهنزر نكلو « ةماخلا

 ةندابتم تاربثأت اما هيهمنل ىبناجلاو طسوالا ىدطابلا : نيثزجلا نأ ىبلا
 ٠ مسجلا نزول ةذيعم «ةطقن» ديدحت ىلع

 نرجأا عقادب خملا ةفالم ن ثدحألا ترحبلا حئاتن

 ؛ عوجلا مْئأدت مظنملا هدحو ىسيأ ديعملا نأ نع ثدح لا ثوحبلا تفشك

 اهتفيلخو د.ملا نم ةبيرق ةيبسع تارمم كانه نأ الثم «دلوج» ظحال دقف

 كانه نأ كادحا تاسارد ؛تنبيب ىرخأ ةيحان نمو ٠ هفك وأ ,ماعطلا هيبتت

 تالبقتسملا هذه نأ وسيو « حوجلا معلما يف اضيا ةمهم دبكلا ىف تالبقتسم

 سشضفخدي ماعلحلا 5-32 نامر رتحلا ”ةلاتيحل قو مدلا يف 3 ركسلا ىوتسمل 4 كس أح

 ةرابخدال خملا ىلا تاراثأ :تاليقتسملا هذه لسرتو مهلا ف ُق ركسلا ىوتسم

 | * ٠ ب 6 0 ع سو 300
 ٠ مدلأ ُّق ركسأا داما مشترب ايدنع لئاسرلا هده اففوذدتو « كلذب

 6 ا ثنملا نأ نم مهرأأ ىلع هنأ اردؤقم رول امن

 لنادش 1 هكا حأ 0 2 نشأ ,ةادانم اضيا كاع مناف لكألا كَ , ءذس

 ؛ ملا مل لق اةايوس ا 3 حا نأ ضعبو ىبسللا رايجنا قطانملا هذه

 مشار رلاو قاذملا عدجت نع تامرانم ةيسحلا ةيبصعلا ايالخلا لمحت ثيح

 قلطانم نيب ةديم لعو ةزمه هناب ت قيقد لكشب ديهملا فصوي مث نمو

 هنأب هفصو نم لففأ « لكألا ك كولس مظنت ىتلاو « ايندلاو ايلعلا خملا

 ةيسفنلا لماوعلا نأ ربظ امك ٠ ٠ مبيشلاو ةيذغتلا زكارم ةنمضتملا ةقطنملا

 ٠ نييمدألا ىدل عوجلا عفاد ميظنت ىف ةياغلل ميم رودب موقت

 هعمل



 ٌةدعلا : ايئاث

 قيرط نع كلذو « عوجلاب ناسنالا روعش ىلع ةدعملا تاضابقنا دعاست
 تاقوأ ىف هماعط ناسنالا لوانتي امدنعو ٠ خملا ىلا اهلمرت ىتلا لئاسرلا

 ةعاسب اهدعوم لبق تابجولا لوانت عقوتي خملا نأ ودبي « ايموي ةمظتنم
 «لمعلل دعتستل ةدعملا تالضع هبنت ةيبصع تاراشأ لسري ذئكدنعو « ابيرقت

 ءازجنأ قيرط نع رسفت ةجعزم سيساعأ ةيطعم تالضفعلا ضبقنت مث نمو
 وأ ةدعملا غارفب ساسحالا نع الضف اذه ٠ عوجلا اهنأ ىلع ىرخألا خملا

 ٠ عوجلا عفاد هبني امم فعضلاب روعش انايحأ هبحاصيو « اهيف بعتلا

 قلحلاو مفلا : اثلاث

 ”دلبلاو نستلاوب غشلا قانلمغ نم 21 لا كر راعأ قاتلا وشلا دوب
 دعبو ٠ تاناويحلا اهلوانتت ىتلا ماعطلا ةيمك ىف تاراشالا هذه رثؤتو
 نع فقوتلا ىلا درفلا خملا هبني علسبلاو صملاو خضملا نم لوقعم ردق
 .درفلا اهلوانتي ىتلا ماعطلا ةيمك ديدحت ىف رودب قوذتلا موقيو ٠ ماعلعلا

 ٠ ماعطلا لوانت ةيلمع طبض ىف ميم رود ةيمفلا تاسادحاللو

 مدلا نيوسكت : اعبار

 امك ٠ عبشلاو عوجلا ىلاح نع خملا ىلا تاراشا لاسرأ ىف رودب موقت
 نزولل ىلاثم ىوتسم اهيدل تاناويحلا نأ سفنلا ءاملع ند ريثك دقتعي
 ٠ ةيبصعلا اهتزهجأ لخاد ام ناكم ف لجسم

 ماعطلا وانت كولس ف ةيئيبلا لماوعلا رثأ
 « ماعطلا لوانت كولسو عوجلاب روعشلا ىف ةيجراخلا تاهبنملا رثؤت

 ىفو « ىولحلا نم ءىش لوانت ىف بغري ناسنالا لظي دق ةلماك ةبجو دعبف
 نكميف « ةيلخاد تسيلو ةيجراخ عوجلل ةهبنملا ةراشالا نودت ةلاحلا هذه

 ةجاح كانه نكت مل اذا ىتحم عوجلا ريثي نأ هلكش وأ ماعطلا ةحكارل

 لوانت كولس ىف ةيعامتجالا ديلاقتلاو تاداسعلا رثؤت امك ٠ ةيجولويزيف
 نأ نكميو ) مويلا نم ةئنيعم تاقوأ 2 لكألا ىلع داتعم تنأف ؛« ماعطلا

 ةيمك لكأت نأ نكميو « لح دق ءاسنأ نأ ظحالت امدنع ةاجف عوجلاب رعشت
 ول امم رثكأ ةهارشب نولكاي نيذلا ءاقدصألا عم ءانغلا لوانتت امدنع ربك
 باذجلا رهظأا : اضيأ ةيثيبلا لماوعلا هذه نمو ٠ كدحو لكأت تنك
 هميدقت ةفقيرطو :”ةحئارو منادطلا قاذم « نولكاي نيرخآلا ةبؤر ؛ ماعطال

 .٠ ”:دهم تالاعفتا وأ ةصاخ نكامأ وأ ةنيحم تاقوأ لولح.
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 ةيجولوكيس ةلكشم : ةنادبلا

 ضعب نأ «رييلوم» رخاسلا ىمنرفلا بتاكلا نع ةروثأملا لاوقألا نم
 نأ كلذ ٠ لكايل شيعي رخآلا مهضعب نأ نيح ىلع « شيعيل لكأي سانلا
 ريثكل ةبسنلاب  ىنعي ماعطلا نكلو « شيعيل ماعطلا ىلا جاتحي ناسنالا
 ' ةرسألا عمجتل زمر ماعطلاف 2 ءاقبلل ةليسو درجم نم رثكأ  سانلا نم

 ٠ هتاذ دح ىف ةذلل ةبلجم نوكي دقو

 رثكأ (”تارعس درفلا لوانت نع 06ةةلاإ“ ةنادبلا وأ ةنمسلا جتنتو
 ءازجأ فلتخم ىف ةيناويحلا نوهدلا نزتخيف « ةقاطلا نم هيلا جاتحي امم

 « ىلاثملا هنزو نع ٠١# رادقمب هنزو ديزي نمب نيدبلا ددحيو ٠ همسج
 فذح دعب تارتميتئسلاب صخشلا لوط وه تامارجوليكلاب ىلاثملا نزولاو
 ٠ (ابيرقت مجك(١٠ - ىلاثملا هنزو ؛ مس هلوط صخش الثمف) رتملا

 ةيثارولا لماوعلا 1
 تاثروملا نأ ودبيو « تالاحلا ضعب ىف ةئادبلا ىف مهم رود ةثارولل

 ةجسنأ ىف نهدلا عيزوتو مسجلا نوهدل ةيلكلا ةيمكلا نم لك ىلع رثؤت
 نم اريثك نكلو ٠ ناسنالآ نزو ىف ةدايز ضارمألا ضعب ببست دقو « ةنيعم
 لماوع اهيف رثؤت ةيجولوكيس ةلكشم اهساسأ ىف ةنادبلا نأ نوري ءاربخلا
 - ليلق دعب اهل ضرعنس ةددحم ةيكيب

 ايون ©اك ةينهعكلا ايذاخلا

 طبتريو « مسجلا ىف نوهدلا نزخت ىتلا ايالخلا ىه ةينعدلا ايالخلا
 ىف ركسلا ىوتسم ناف « ايالخلا هذه ىف ةنزتخملا نوهدلا ةيمكب عوجلا
 ذئدنع نوهدلا بحستف « ماعطلا لوانت دعب تقولا رم املك ضفخني مدلا

 . عوجلا رعاشمب طبتري ايالخلا هذه ربع نوهدلا نع جتانلا صقنلا نأ ودبيو ؛ شاعتنالاب مسجلا دميل ةينهدلا ايالخلا نم
 -رخآ صخش ىلا ةبسنلاب  ةينهدلا ايالخلا نم ديزم هيدل اصخش نا

 ىتلا ةقاطلا ةميق وأ دوقولا نع: ربحت ىتلا ةدحولا وه رعسلا )١(
 ظ ٠ ماعطلا اهيطعي



 دسفنعو ٠ هتاذ نزولا امهل ناك ول ىتح عبشلاب رعشيس لقألا ةيئهدلا

 نزولا ىوذ نم رثكا ةينهدلا ايالخلا نم ديزم ماع هجوب نامسلا صاخشألا
 ىعوج مهنأ نم انامس اوناك نيذلا صاخشالا نم ريثك وكشيو « ىعيبطلا

 ٠ مهنزول ىعيبط ىوتسعب ظافتحالا نولواحي امدنع رمتسم لكشد

 ثري ؟ مهريغ نم رثكأ ةينهد ايالخ سانلا ضعب ىدل نوكي اذامل

 ةقيقحلا نم ضعب كانهف اذلو « ةينهكلا ايالخلا نم ةفلتخم ادادعأ سانلا

 نزو باستكال عفترم دادعتساب نودولوم سانلا ضعب ناب ةلئاقلا ةركفلا ىف
 رثأتي نأ نكمي ةيذهدلا ايالخلا ددع نأ كلذك ودبي نكلو ٠ مهريغ نم رثكأ
 ايذاخ. ريوطت ىلا نوليمي نامسلا لافطألا نأف « ةلوفطلا ىف ةيذختلا تاداحد

 ىلا دشارلاب ىدؤت نأ نكمي ةلوفطلا ىف ةنمسلا ناف مث نمو « رثكأ ةينهد
 . اديدج ابوغرم انزو صخشلا ققحي نأ دعب ىتح. ؛ رمتسم عوجبأرعشي نأ

 ىدؤتال اهنأ الا « عوجلا ىلا طقف ىدؤت نأ نكمي ةينهدلا ايالخلا نكنو

 لقا نامسلا صاخشألا نأ ىلع ليلد كانهو « لكألا كولس ىلا ةرشابم

 ٠ ىعيبطلا نزولا ىوذ ىلا ةنراقملاب عوجلل ةيلخادلا تاماسحالاب ارئأت

 ٠ ةئادبلل ةيكيبلا بابسألا ثحب ىلا كلذ انب ىداتيو

 ةيكيبلا لماوعلا - ب
 ماسعلملل ةباجتسالا )١(

 لكألاو 2 ىجراخ وأ ىلخاد : نيببل ماعطلا لوانت كولس تثتدحي

 ةبحاصملا سيساحالاو عوجلا ملآ1  اساسأ  ىهع ةيلخاد تايبنمل ةباجتسا

 : لثم تابهبنمل ةباجتسا نوكيف ةيجراخ تاهبنمل ةباجتسا لكألا امآ « هل
 « ماعطلا نع نالعا ةدهاشم « ماعطلا ةحئار « ةعاسلا ؛ راهنلا نم تقولا

 « مامطلل ىهش فصول عامتسالا « هيلع ءاوضشألا طيلستو ماعطلا رظنم

 عونلا نم نامسلا نأ ىلع ىوق ليلد كانهو ٠ نولكاي نيرخآ ةظحالم

 نزولا ىوذل ةيمهأ لثمي قوذتلا نأ رهظ امك , 21ءعندل هءتعدنهنمد

 ةريبك تايمك نولكأي مهو ؛ ماعطلا معطل ربكأ ةيساسح. مهدنعف « دئازلا

 ٠ ةرملا ةمعطالا نم ةليلق تايمكو « ةيركسللا ةمعطالا نم

 « ىعيبط نزو مهل نيرخآو نامس صاخشأ ىلع ةبرجت تيرجأ دقو

 نم ةليل دعب ( خفنلل لباق طاطملا نم سيك) تانولاب اعيمج- اوعلتبا ثيحب
 نم ثحابلا نكمتل ءاملا نم ليلق ردقب تانولابلا تكلمو « لماكلا مايصلا
 : ةقيقد ةرشع سمخ لك نولأسي صاخشألا ناكو « ةدعملا تاضايقنا سايق

5 



 نامسلا نم رثك' ىعيبطلا نزولا ووذ صاخشألا ناكف ؟ عوجلاب رعشت له
 اوناك مهنأ ىأ « مهتدعم ضبقنت امدنع عوصجحلا روعشب مهريرقت ىف
 ٠ ةيلخاد تاهبنل نوبيجتسي

 ىلا نوئيمي مهناب نامسلا ىدل ىجراخلا هجوتلا «ندور» رسفتو
 دوجو ىلا ىدؤي امم « ةطرفم ةروصب هل نوبيجتسيو ماعطلاب مامتهالا
 ىف ةركبملا ةيئاذغلا تاداعلا نأ ودسيو ٠ ةيهشلا نم ديزت ةيمسج. ةلاح
 امك ٠ نيدبلا ىدل ةيجراخلا تاهبنملل ةديدشلا ةيماسحلا نم ديزت ةلوفطلا
 اهجوت اهجوم درفلا لعجت ةقرفتم تابجو ميدقتو ماعطلا ةردنو رقفلا نأ
 نسحو ةيلستلا وأ ةعتملا نم اعون ماعطلا دعي تاقبطلا ضعب ىفو « ايجراخ
 ةيجراخ لماوع كلذك هيلع لوصحلا ةلوهسو ماعطلا ةرفو دعتو « ةفايضلا
 ٠ ةنادبلا ىلع دعاست

 ةيلاعفنالا ةراثالا (؟)
 رثكأ ماعطلا لوانت ىلا نوليمي ءاندبلا دارفألا نأ ىلا براجتلا ريشت

 ىوذ نم نوصوحفملا لكأي نيح ىلع « نيقلق وأ نيرتوتم نونوكي امدئح
 . عفترملا قلقلا ةلاح ىف هنم رثكأ ضفخنملا قلقلا فقوم ىف ىعيبطلا نزولا.
 تالكشملا نع اشنت ةنادبلا نأ هادؤم عئاش ىأر كانهف ىرخأ ةيحان نمو
 ىف بحلا نم نيمورصحم اوناك ءائديلا نأو « ةموسحملا ريغ ةيلاعفنالا

 ةدئاز ةروصب لكألا نأ وأ « مألا بح ىلا مهدنع ماعطلا زمريو « مهثلوفط
 هذه ضعب نأ نم مغرلا ىلعو ٠ دارفألا ةايح ىف اضرلا صقنل اليدب دعي
 بامصأ بلغأ ةسارد ناف تالاحلا ضعب ىف ابسانم نوكي دق تاريسفتلا
 ىوذ مهئارظن نم رثكأ ايسفن نوبرطضم مهنأ ىلا ريشت ال دئازلا نزولا
 مهقيض نأ الأ « ءادعس ريغ ءاندبلا نوكي ام اريثك نكلو ٠ ىعيبطلا نزولا
 ىتلا تاعمتجملا ىفو ٠ اهل اببس هنوك نم رثكأ مهتنادب نع ابلاغ جتني
 بارطضالا ىلا دئازلا.نزولا باحصأ ليمي « لامجلاو ةفاحنلا نيب ىواست
 ىف نومكحتي ال مهنأ نيرخآلا ضارتفا نم نولجخيو « مهرهظمل ةجيتن
 ةيصخشلا طامنا لزع ىف ثاحبألا تلثف دقف ةطقنلا هذه ىتحو ٠ مهسفنأ
 ٠ نامسلل ةزيبملا

 طاشنلا ةلق (؟)
 دعتو « ريبك دح. ىلا ةيندبلا ةقاطلل رماعملا ناسنالا كالهتسا ضفخنا

 نأ انمك « تارعسلا طاشنلا كلهتسي ذا « ةنادبلل ايساسأ اببس طاشنلا ةلق
 ميظنت (تامزيناكيم) تايلآ ةيوقت ىهو ةمهم ىرخأ ةفيظوب موقي طاشنلا
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 بسانم طاشنب مايقلا مدع ىدؤي دقو ٠ بجي امك اهلمعب موقت ىتح نزولا
 ىف ةدايزلاو « لكألا ىف ةهارشلاو « ةيهشلل ةمظنملا ةزهجالا رايهنا ىلا

 ٠ ةئادبلل ةجيتن لسكلا نوكي دق ىرخأ ةيحان نمو ٠ نزولا

 ىف مكحتلا ىف ايساسآ الماع مسجلا يف ةقاطلا كالهتسا ىوتسم دعيو
 طاشنلا ىوتسم ١ : امه نيلماع ىلع ةقاطلا كالهتسأ دمتعيو « نزولا

 ىدعاقلا ضيالا لدعم  ؟ « صخشلا اهب موقي ىتلا تانيرمتلاو ماعلا
 ةيمسجلا فئاظولاب ظافتحالل ةبولطملا ةقاطلا وأ 8ةقو] 14ءاه5هالع 181

 ةقاطلا ىثلث ىلاوه- ىدعاقلا ضيألا لدعم بعوتسيو ٠ اهل ىوتسم ىندأ
 ىذ درفلل ةبسنلاب نكلو ٠ ىعيبطلا نزولا وذ صخشلا اهكلهتسي ىتلا
 ىف اضفخنم نوكي ضيألا لدعم نأل « ةقاطلا كالهتسا فكي دكازلا نزولا
 ضيألا لدعم ناسف مث نمو « ةليحنلا ةجسنألا ىف هنع ةنيمسلا ةجسنألا
 ضفخدي امك«ليزهلا لحم نيدبلا جيسنلا لح اذا ضفخني درفلل ىدعاقلا
 امدنعف كلذل ةجيتنو « ماعطلا نم نامرحلا تارتف ءانذأ اضيأ ضيالا لدعم
 ضيألا لدعم ضفخني (ميجر) هنزو ضفخل ايئاذغ اماظن درفلا أدبي
 وذ صخشلا اهلذبي ىتلا دوسهجلا دض نالماعلا ناذه لمعيو ٠ ىدعاقلا

 ٠ هنزو نم ضفخي ىتح دئازلا نزولا

 ئعيبطلا ةرفلا ةقاسلط قلك ناوح ةينيجلا ةطسفنالا بعوتتتو
 ةكلهتسملا ةقاسطلا ةيمك ىف ديازتمو مساح رودب موقت ابنكلو « ةكلهتسملا
 « تارعسلا ةيضايرلا تانيرمتلا قرحتو « دئاز نزو ىذ صخش ةطاسوب
 نكلو ٠ تارعسلا نم ديزم قرتحا هب درفلا موقي ىذلا نيرمتلا داز املكو
 ضرألا لدعم ىف ةرشابم ريغ ةقيرطب اضيأ رثؤت ةيضايرلا تانيرمتلا
 ءودهلاو ةعدلا ةايح ىلا ليمي سولجلا ريثك صخشلا ناك ناف ؛ ىدعاقلا
 ٠ ضفخنم ىدعاق ضيأ لدعم جتنيو ؛ ميلس لكشب لمعي نأ ىف ضيآلا لثفي
 تائيرمتلا ةنادبلا لعجت : ةقلغم ةرئاد ىفايرلا نيرمتلا صقن ىلع بترتيو
 تارعس قارتحا طاشنلا مدع نع جتنيو ءاعاتما لقأو ةبوعص رثكأ ةيضايرلا

 ضيفخت قيرط نعو « ةرشابم ةقيرطب تانيرمتلا صقن ةطاسوب) ةليلق
 ةيساسآ تانيرمتلا دعت مش نمو ٠ (رشابم ريغ لكشب ىدعاقلا ضيألا لدعم
 ىلع دعاست اهنآل اضيأ لب طقف تارعس قرحت اهنأل ال ؛ نزولا ضفخ ىف
 ٠ ضياآلا فئاظو ميظنت

 ؟ هنزو نم نيدبلا ضفخي فيك
 تارعسلا نم ديزم قرح ىنعي نزولا دقف ناف « كلذ ىف رس كانه سيل

 . ليدبتو « لكألا ةيمك ضيفختب كلذ ققحتيو ٠ صخشلا كلهتسي امم رثكأ

 د اب



 تاذ ةمعطألاب تاورضخلاك ةففخنملا ةيرارحلا تارعسلا تاذ ةمعطألا
 كيلاو 5 (ديزلا 0 ىتاليجلا )2 نوهدلا ) تايركسلا) ةعفترملا تارعسلا

 : تاحارتقالا هذه

 ةلواحمو 2 مويلا ىف 8 اهلوانتت ىتلا ةيرارحلا تارعسلا باسح تك

 . تارحسلا ةعقترم ةمعطخ الأب تارعسلا ةغفختم ةمعطألا لاديتساب اهليلقت

 دضع) ةيلخاد بابسال لكألاب اهيبش لكألل اماظن كسفنل نوك ' 

 نسخ اهردق ةحارتسا ذه « اديج غضمأ « ةمقللا رغص « (طقف عوجلا

 ةباجالا تناك اذاغ ؟ اناعوج- تلزامإ : كسفن لأسا « ةبجولا لالخ قئاقد
 ٠ لكآلا نع فقوت «ال»

 نولكأي نسم نكت ال الو « تاءارغالاو ىجراخلا هيبنتلا رداصم بئثجت ب *

 ةمعطألا لعجا « ىرخأ ةياوه سرام « خبطملا نع دعتبأ ؛ ةيجراخ بابسأل

 ٠ طقف كيفكي ىذلا ماعطلا كمامأ عمض « لزنملا جراخ ةنمسلل ةببسملا

 تاورضخلاب كتدعم لما « تارعسلا ةضفخنم ةمعطالا مدختسا همك

 بنجت ٠ يئادوسلا لوفلا وأ ةمسدلا ةمدطألا وأ ىتاليجلاب ال ةجزاطلا
 ٠ تابجولا نيب لكألا

 ٠ كتجاحت نع ةدئازلا تارعسلا قرحل ةيضاير تانيرمتب مق

 ىتلا تارعسلا ضفخ نم كفده ققحت امدنع كسفن ءقفاك 1

 ةبجو لبقت نلو « ةمسدلا ةمعطآلا لكأ ضفرتس كنأ كسفنل ررك 7

 ::قيدع كيلع اهبضرغي ةايقذ
 دايز ىلا ىدؤت ىتلا لماوعلاب امامت ايعاو نوكت نأ بجي - م

 دج تاداع ةعومجم كيدل نوكت نأ بجي امك ٠ ماعطلل كلوانت لدعم
 ٠ ةيضايرلا تائيرمتلاو ماعطلا لوانتل

 فئاوملاب ىعو ىلع حبصتل 0 لكألا ثاداعل ىموي لجسب لظفتحاأا م 4

 ٠ لكألا ةدايز ىلع كثدت ىتلا

 ( ةيهشلا ضفخو عوجلاب روعشلا ضيفختل ريفاقع كلذك مدختستو
 دن ا ا ا ل ريغ اهنكلو

 ٠ كولسلا

 هد

 دب



 شطعلا ب

 ىلا جاتحي امك لئاوسلا ىلا ايح ىقبي ىتح ىوضعلا نئاكلا جاتحي
 نزاوتلاب ظافتحالا متي نأ  اضيأ لاجملا اذه ىف  بجيو « ماعطلا
 هنكلو « عيباسأ ةدعل ماعط نود ناسنالا شيعي نأ نكمملا نمو ٠ ىويحلا
 .ناف ادج ةريثك لئاوس مسجلا ىف رفاوتي امدنعو « مسجلا ىف لئاوسلا نم ددحم ىوتسم ىلع ظفاحت ةئيعم ةيجولويزيف (تامزيناكيم) تايلآ كانهو ٠ (ةثالث ىلاوح) ظقف ةليلق مايأ نم رثكأل ءام نود شيعي نأ عيطتسي ال
 ةربخب رمن نأ ةلاحلا هذه ىف لمتحملا نم سيلو ؛ لوبلا نوكت انماسجأ
 رمنو اليلق لوبتن انناف ادج ةليلق لئاوس مسجلا ىف دجوي امدنعو ٠ شطعلا
 عسفاد نأب دقتعا دقلو ٠ برشلا ىلا انعفدي ىذلا شطعلا عفاد ةربخب
 نم تمرح ىتلا تاناويحلا كلذ لاثمو « عوجلا عفاد نم ىوقأ شطعلا
 نأ امك « لكات نأ لبق امئاد برشت فوس اهئاف « بارشلاو ماعطلا نم لك
 زرفت ىتح. لئاوسلا ىلع لصحت نأ بجي ةريبك ةجردب ةعئاجلا تاناويحلا
 ٠ ماعطلا مضه نم ناويحلا نكمت ىرخأ ةيمضه لئاوسو باعللا

 ىف فافج لكش ىف لوألا ماقملا ىف  شطعلا ةربخب ناسنالا رميو
 نأ تنيب ةثيدحلا ثوحبلا نكلو « ءاوترالا وأ شطعلا ديدحت ىف ىماسأ رؤدب موقت روزلاو مفلا ىف ةلبقتسملا ايالخلا نأ دقتعي ناكو « روزلاو مفلا
 ىلا ىف (سومالاثوبياهلا) ديهملا ةقطنم ىفو ىلكلا ىف ةدوجوملا تالبقتسملا
 ٠ شطعلا عفاد ميظنت ىف ىزكرم رودب ناموقت

 لئاوسلا صقنل مسجلا ةباجتسا
 « برششلاب :١١ نيتقيرطب ءاملا زجع دسي نأ ىوضعلا نئاكلل نكمي

 ىفماملا صقن نا ٠ الوب هزرفت نأ لبق نيتيلكلا نم ءاملا صالختساب  ؟
 تايلآ ةداعا ىلا اضيأ هعفديو « برشلا ىلا ى وضعلا نئاكلا عفدي مسجلا '
 مه4106ا56 لوبلا راردال داضم نومره قالطاب كلذو « ىويحلا نزاوتلا
 ؛نيتيلكلا لمع نومرهلا اذه مظنيو ٠ ةيماخنلا ةدغلا نم ز1همدمدع ( مط[

 نوكتيف مدلا ىرجم نم ىرخأ ةرم ءاملا صاصتما داعي كلذ ىلع ءانبو
 ٠ اد زكرم لوب

 ايالخب ةطيحملا لئاوسلاو مدلا نم لك ةيمك ءاسملا صقن ضفخيو
 مويدوصلا) لكئاوسلا هذه ىف ةئيعم تايواميك زيكرت دادزيو ؛ مسجلا
 ايالخب ةطيحملا مسجلا لئاوس زيكرت دادزي امدنعو ٠ (ىلوآلا ةجردلاب
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 ٠(2١ذفانتلا وأ حضانتلا قيرط نع ايالخلا نم رمي ءاملا ناف امامت ةجسنأآلا

 حملا ىف ةيبصعلا ايالخلا نم نيعون كانه نأ ةدئاسلا تايرظنلا ضرتفتو

 نوكت ىتلاو 0550:6«عما0425 حضانتلا تالبقتسم : امهو ءاملا طبض اهفده

 ةيمجحلا تالبقتسملاو « مسجلا لئاو سل ىئايميكلا زيكرتلل ةساسح

 ٠ مسجلا لكاوسل ىلكلا مجحلل بيجتست ىتلا 1هادددعاتع 5

 ةلاح ىف ىتح شطعلا ىلا مدلا نم ةيمك دقف ىدؤي ىرخآ ةيعءان نمو
 دقف ىذلا حورجملا صخشلا مبصبو 4 ايالخلا 2 ماملأ فافح دوجو مدع

 ' نم مغرلا ىلع كلذو 4 ةطرفم ةروصبو ادج اناعظ مدلا نم ةريبك ةيمك

 طاشنب موسقي ىذلا درفلاو ٠ ىقيتملا مدلل ىئايميكلا زيكرتلا ريخت مدع

 ريثك برش ىف ةبغرلا هيدل لظت نكلو « قرعلا لالخ. نم ململا دقفي ديدش
 : ٠ مدلا ىف حلملا زيكرت نم اريثك ففخت ثيح « ءاملا نم

 . شطملا عفادل ديهملاو ىلكلا ميظنت

 « ضفخني ىلكلا لالخ مدأ| قفدت ناف لئاوسلا مسجلا دفنتسي امدنع
 لسريو ةهواماعدقم نسنتويجنأ نومره ىلكلا زارفا ىف كلذ ببستيو

 تالبقتسم نكلو « لئاوسلا دافنتساب هربخت هيهملا ىلا ةلاسر هرودب ريخآلا

 . فاشتكا ىلع اضيأ ةرداق (ديهملا ةقطنم ىف ةيبصع ايالخ ىهو) حضانتلا
 ديهملا ف ثدخت ىتلا تاريغتلا لالخ نم مسجلا نم لئاوسلا دافنتسا
 ايالخ ناف خملا ىف ءاملا ذفنتسن امدئعف ؛« خملا ىف هل ةرواجملا ةقطنملاو

 ٠ ةفيعض وأ ةلباذ حبصت اهتاذ ةيحضانتلا تالبقتسملا

 ؛ةيعبتلاب ديازتي ءاملاف تايواميكلا زيكرت ناف ءاملا ةيمك تصقانت املكو
 ٠ تايواميكلا هذهل لاثم حلملا نيوكتا رولكلا عم دحتي ىذلا مويدوصلاو

 نل حلملا ناف « رخبتت حلاملا ءاملا نع ةريحب انروصت اذا كلذ مهف نكميو

 حبصيو « ءاملا ىلا ةبسنلاب حلملا ةيمك ديازتت فوسو « (ءاملا سكع) رخبتي
 اضيأ حلملا زيكرت ةدايز ةبنتو ٠ ةحولملا دكاز ةريحبلا ىف ىقبتملا ءاملا

 ضافخناب اهربخت اهيلا تاراشا لاسرا قيرط نع ةيحضانتلا تالبقتسملا

 ديهملا ف ىحلم لولحم نقح نأ «نوسردنأ» نيب دقو ٠ ءاملاب مسجلا دادما

 ثدحي لدابت 05مهةز5 ىئاشغلا حأشترالا وأ ذفانتلا وأ حضانتلا. )١(
 ىتلا) ةيشغألا لالبخ ءاملا رشتنيف « ةفلتخملا ةفاثكلا تاذ لئاوسلا نيب

 بئاجلا ىلا !زيكرت لقألا. بناجلا نم ةرام (ذافنلل اهتيلباقب فصتت
 ٠ ازيكرت رثكألا

 سس ال



 . لئاوسلا نم ةمخض ةيمك لوانت ىلا ناويحلا هبني زعام خمب صاخلا
 : امه لقآألا ىلع نيتقيرطب ءاملا صقن وأ فافجلا تاراشال ديهملا بيجتسيو

 زارع ةاشنفللا قومرولا زرفتل ةيماختلا ةوقلا ىلا ةراغا لست ع:]
 نيوكت ةيلمع نم نائطبت امهلعجيف نيتيلعلا ىلع رثؤي ىذلاو « لوبلا
 ةداعال قتيلا ىلا ةرانبفالا هروب نومرهلا اذه ىطعي امك © لوبلا
 زيكرتلا نم ففخي ثيح « مدلا ىرسجم ىلا لوبلا نم ءاملا صاصتما
 + .ءاملاب ظافتحمالا ىلعت كلذ ليطيو < مسجلا :لقاوسو مدلل ىئايميقلا

 .شطعلاب رعشن انئاف كلذل ةجيتنو؛خملا ءاحل ىلا ةراشا لمرت - ؟

 نم زرفت ةدام ىهو) 18عدلذه نينرلا نأ ىلا ىرسخأ ةلدأ ريشت امك

 ةباجتسا + ىشطعلاب ناسنالا روعش ىف ببستت (مدلا ىرجم ىف نيتيلكلا
 ةيعوألا ضلقت ىف «نينرلا» ببستيو ٠ مسجلا لئاوسو مدلا ةيمك صقنل
 عنمتو « ىويحلا نزاوتلا ةداعتسا ىلع لمعت ةليسو الا كلذ امو « ةيومدلا
 ٠ رضأآ مده ثقف

 سائلا ضعبف « لوألا ماقملا ىف ةملعتم شطعلا عفادل انتاباجتسأ نكل

 مهريغ امأ « ةوهقلا نورخآ ىدتحي نيح ىلع « ءاملا روبنص ىلا بهذي
 : نم لكب هبرشنس ىذلا ام ددحتيو ٠ اذكهو ٠.٠٠ ريصعلا نولضفيف

 ةظحالمك) ةيجراخلا تارشؤملا انهبنت نأ عوجلا عفاد ىف لاحلا وه امك

 ٠ امظ ةلاح ىف العف نوكن ال امدنع برشلا ىلا (لاقتربلا رصعي صخش

 ءاهانبرش ىتلا لئاوسلا ةيمك قلحلاو مفلا ىف ةدوجوملا تالبقتسملا بقارتو
 ٠ ديهملا ىلا ةراشا  ةنيعم ةطقن دنع .- لسرتو

 سئجلا -ج
 سنجلاف « حاون ةدع ىف شطعلاو عوجلا ىعفاد نع سنجلا فلتخي

 « شطعلاو عوجلاك درفلا ءاقبل ايرورض سيل هنكلو « عونلا ءاقبل ىرورض
 وأ ةينهدلا ايالخلا ىف) صقن وأ نامرح تالاحب ريخآلا طيتري امك
 تايرقفلا مظعم ىدل سئجلا عفاد نكلو « (الثم ةيحضانتلا تالبقتسملا
 لكاآلا ناك اذاو « ةيسنجلا تانومرهلا نم ةعفترم تايوتسم دوجو هريثي

 كلهتسي ذا « زجع دجوي ال سنجلا عمف « ةجسنألا زجع نم ضفخي
 ٠ اهئزتخي امم رثكأ ةقاطلا ىمنجلا كولسلا

 لثم) ةيلخادلا لماوعلا نم ةعومجم ىلع ىسنجلا كولسلا دمتعيو
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 ةملعتملا ةيئيبلا تاهبنملا) ةيجراخلاو (خملا ىف ةنيعم تايلمعو تانومرهلا
 ٠ ىلي اميف نيلماعلا نيذه جلاعنو ٠ (ةملعتملا ريغو

 ىسنجلا كولسلل ةيجولويبلا سمألا ب الوأ

 ءاضفعأ ومن ىلع رثؤت ىتلا تانومرهلا طمفب ةيماخنلا ةدغلا موقت
 أايالخ روكذلا ىدل ةيماخنلا ةدثلا تانومره هبنتف ٠ اهتفيظوو لسانتلا

 150562006 نوريتستستلا ىه ةيمهأ تانومرهلا هذه رثكأو ؛ ثسل:هوعه

 تانومره اجتنيل نيضيبملا ثانالا ىدل :ةيماخنلا تاتومرهلا هبنت امك

 مظنيو ىمنجلا عقادلا ىلع رثؤي وهو ) ة56هو22 نيجورتسيالا : سنجلا

 ةظوحململا ةدايزلا ىدؤتو ٠ مهععونم:68 نورتسجوربلاو (ةيرهشلا ةرودلا

 ةبسندلا صئاصخلا ىف تاريغت ىلا عولبلا ءاتثأ تانومرهلا هذه تايونسم ىف

 ٠ ةقهارملا لالخ هيوناثلاو ةيلوآلا

 قيرط نع تعنم ىتلا ةينيغلا ريزاخلاو ناركفلا روكذ نأ رهظ دقو
 نع فشكت مل (ةروكذلا نومره) نوريتستستلا زارفا نم ةيبيرجت تاءارجا
 كولسلا تلبقت اهناف بالكلاو ططقلاو نارثفلا ثائا امأ ٠ سنجلا عفاد
 تقولا اذه ىفو « طقف 8:50 ةوزنلا ةرتف ىف تناك امدنع ركذلل ىسنجلا
 ةدرقلا نمضتثو) ةيقارلا تاناويحلا نكسلو ٠ ىثنألا بصخت نأ نكمي

 رظنلا فرصب ايسنج ةراثتسم حبصت نأ ىلا ليمتف ناسنالاو (سيئاسنلاو

 نوزرفي ال نيذلا لاجرلاو ٠ ال مأ ةوزنلا ةرتف ىف ىثنألا تناك اذا امع
 سايلا نس ىلا نلصو ىتاللا ءاسنلاو ةيرسكذلا ةيسنجلا تانومرهلا
 نرهظي نيجورتسيالا نزرفي ال مث نمو (ايئاين ضيحلا فقوت) 1650مةدع

 تاتاويحلا نم سكعلا ىلع . ناسنالاو ٠ اهندقتفي الو ةيسنجلا ةبغرلا
 صاخشألا رظنمك ةيسفنلا تاهبنملا هريثت ىكل ادادعتسا رثكأ  ايندلا

 وأ نيع ةزمغ امبر وأ ةروت وأ مليف « ةريثم ةربخ ىركذ « نيباذجلا
 ٠ ةنيعم ةماستبا

 نم اندعص اسملك ىسنجلا كولسلا ىف ىنومرهلا مكحتلا ةجرد ضفخنتو
 ىأ) ءاصخلا ناف « ايلعلا ىلا ايندلا (ىرقفلا دومعلا تاوذ) تايراقفلا

 عيرس وهدت ىلا ىدؤي ىنيغ ريزنُك وأ غلاب ركذ راف ىف (نيتيصخلا ةلازا
 ءاصخلا ثدحيف بالكلا روكذ ىف امأ ٠ ايئاهن هئافتخاو ىمنجلا طاشنلل
 ىتلا بالكلا ضعب نأ نم معرملا ىلع ؛ ىشجلا طاشنلل ايجيرات !رادحنا

 َك ولسلا اهيدل سضفخني ال ءاصخلا ىلع ةقباس ةاب ولع ةيسندج ٌ لربخ اهيدل ناك
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 (ايلعلا تاناويحلا) تاييدثلا مظعم تب ذأ دقو ٠ ماصخلا دعب ىسنجلا
 دعب ىسنجلا اهطاشن ىف (اقلطم اضافخنا رهظت مل وأ) اطيسب اضافخنا
 نوكي ءاصخلا هاجت لعفلا در نأ دقتعيف ةيمدآلا روكذلا ىف امأ ٠ ءاصخلا
 ترهظأ تاساردلا مظعم نكلو « ةيعامتجالاو ةيلاعفنالا لماوعلل ةجيتن
 : ةيسنجلا ةيعفادلا ىف اليلق اصقن

 ( نيضيبملا لاصكتسا) ءاصخلا ىدؤي ذأ « ثانالا ىدل سكعلا ثدحيو

 نم تاناويحلا عيمج ىف ىسنجلا طاشنلا نع ماتلا فقوتلا ىلا ةداع
 «ركذلا لبقت نع لاحلا ىف ةيصخملا ىثنألا فقوتتف « ةدرقلا ىلا فحاوزلا
 وه كلذل ديحولا ءانثتسالاو ٠ ىسج طاشن ىأ ةوسقب مواقت نأ نكميو
 امامتعا لقأ نكي نأ نكمي ءاسنلا ضعمب نأ نم مغرلا ىلعف ؛ ةيمدآلا ىثنألا

 ريشت ثوحبلا ريراقت رثكأ ناف (سأيلا نس) ثمطلا عاطقنا دعب سنجلاب
 ىقو ٠ نيضيبملا ةفيظو فقوتل ةجيتن صقانتت ال ةيسنجلا ةيعفادلا نأ ىلا
 عاطقنا دعب سنجلاب ادئاز امامتحا ءاسنلا ضعب ترسهظأ دقف ةقيقحلا
 «لمحلاب تامثيم . ريش ندسصأ نونأل ةحيتذن كلذ ن 5-0 نأ لمتحي و ثسدطلا

 ىدل رخآ ىلا موي نم ةلونعم ةدسكبو رارمتساب سنجلا تانومره زرفتو
 جتانلا ةيسنجلا ةيعفادلا ىوتسم ناف كلذ ىلعو « عاونألا منعم ىف روكذلا
 ىدل بذبذتت تانومرهلا نكلو ٠ ايبسن اتباث دعب ةينومره تاريثأت نع
 لوألا مسقلا ءانثاف « ةبوصخلا ىف تاريغتلل بحاصم ىرود لكشب ثانالا
 .ضيابملا ناف باصخالل ةدعتسم ةضيوبلا نوكت امدنع « ةرودلا هذه نم

 ةراثا ىلا اضيأ لبميو 2« لمحلل محرلا زهجي ىذلا نيجورتسيالا زرفت
 نورتسجوربلا تانومره زرفت ,رغيوبتلا ثودح دعبو ٠ ىسجلا مامتهالا
 ةمومأآلا كولس ةمدخل ىدثلا ددغ نورتسج.وربلا زرجيو « نيجورتسيالاو
 ٠ هيف ريثأتلاو

 ؟/ ىلا يردابمشلا ننع اموي ”*8 نم اطائدق ةورثاا هرتف فلتختو
 ةركألا هذه .بحاصتو ٠ نارثفلا دنع مايأ ةسمخو ةيرشدلا ثانالا دنع اموي
 «تائاويدلا رثكأ ىدل ةيسنجلا ةيمفادلا ف تاريخت ( كلذك اهيلع بترتيو)
 اسروكذ نم ةيسنجلا تاءارغالل ةيلباق اهيدل نوكت تاناويحلا ثانا مظعمو
 هدسح. ىف نيجورتسيالا ىوتسم نوكي امدنع ؛ طقف ضيوبتلا ةرتف لالخ

 ىدل ىمنجلا طاستنلا نكلو ٠ (جايه ةلاح ىف نوئوكي امثيح) ىلعآلا
 سيئاسنلا ثانا لصتت ذا « ةوزنلا ةرودب ارثأت لقأ نوكي ايلعلا تاناويحلا

 نم مغرلا ىلع « ةرودلا لحارم عيمج لالخ ايسنج ىزئابمشلاو ةدرقلاو
 ةيرشبلا ثانالا ىف امأ ٠ ةوق ىسنجلا طاشنلا تارتف رثكأ للي نضيوبتلا نأ
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 هرثأت نم رثكأ ةيلاعفنالاو ةيعامتجالا لماوعلاب ةدشب ىسنجلا كولسلا رثاتيف
 ٠ تانومرهلاب

 ىسنجلا كولسلا ىف ىبصعلا مكحتلا
 فلتختو « ادقعم ا!رمأ ىسنجلا كولسلا ىف ئبصعلا مكحتلا دعي

 نيب اريبك افالتخا ىسنجلا كولسلا ىف رثؤت ىتلا (تامزيناكيملا) تايلآلا
 لثم) ةيساسالا تاسكعنملا ضعب ىف مكحتلا متيو ٠ ةفلتخملا عاونألا

 - نيذلا صضاخشألا لظيو ٠ خبملا قيرط نع امكحت بلطتت.الو ٠ ىكوشلا
 ىف للش مهيدل نم) ةباصالا ةجيتن خملا نع مهيدلا ىكوشلا لبحلا لصفنا

 ٠ تاكرحلا هذه ىلع نيرداق ( 22821688 مسجلا نم ىلفسلا فصنلا

 كولسلا عاونأ تعا نع الضف « ةيسنجلا ةراثالا عاونأ نم ريثك ميظنت نكلو

 ٠ (سومالاثوبياهلا) ديهلا 3 ثدحي دقعملا ىسنجلا

 ثودح ىلا رافلا ىدل ديهملا فلخ ةقطئمل ىبرهكلا هيبنتلا ىدؤي الو
 نيذلا نارئفلا روكذ ناف ؛« ىسنجلا كولسلا بناوج لك لب « طقف عامجلا
 وأ مالتعالا كولسب نوموقي  ايبرهك - مهيدل ةقطنملا هذه ةراثأ متت
 نع ىثنألا نولزافغي مهنا لب « بسحف اذه سيلو 34هدهننسؤ بوكرلا

 كلذ ىليو « بيجتست نأ ىلا « فلخلا نم اهتبقر ضرقو اهنذأ مضق قيرط

 ركذلا رافلا ىتحو ٠ ىبرهكلا هيبنتلا ىهتنا اذا الا مهللا « فذقلاو جاليالا
 ىلع طغضلاب ىبرهكلا هيبنتلل بيجتسي فوس ايسنج عبشملا وأ ىفتكملا
 ٠ اهب عامتجالاو اهتلزاغمب موقي مث « ىثنألا ىلا لصوملا بابلا حتفيل جالزملا

 ةيبرهك باطقأ عرز قيرط نع ةقدب نارئفلا كولس ىف مكحتلا نكميو '
 ىلا ىبرهك بطق نم رايتلا ليوحت عم « هفلخو ديهملا بناج : نم لك ىف
 ةراثالا ءانثأ عامجلا ناويحلا ادبيف ٠ ىثنآلاو ماعطلا نم لك ةحاتاو « رخآ
 ىثنآلا ركذلا كرتي ىبناجلا بطقلا ىلا رايتلا لوحي امدنعو « ةيفلخلا
 نع فقوتلا ىلا رافلا ىفلخلا ديهملا هيبنت ةداعا عفدتو ٠ لكآلا ىف أدبيو
 ٠ ىثنآلا ىلا ةدوعلاو لكألا

 نييمذكا دل ةكيعم ةيدنج تاباهتسا كانهف ىرسخأ ةيحات مو
 ىأ تايكاف الا ىه ام ودول محلا ةره وأ 0 ةمقو باصتنالاك

 افالتخا ا ناف 0 نيراثتسم 0 امدنعو 4 هيبنتلا

 ضرعن ام اذهو « ةديدش ةجرد ىلا ةربخلاو ملعتلاب اضيأ رئاتتو « اريبك
 ٠ ىلي اميف هل

 سل ارا سل



 ىسنجلا كولسلا يق ةيئيبلا لماوعلا : ايناث
 ةريسغخلا رود

 ,زاف « ايندلا تاييدثلا ىف جوازتلا كولس ىلع دودعم ريثأت ةربخلل

 ةربخلا تاذ نارئفلاك اهتاذ ةءافكلاب عامجلاب موقت ةربخلا ةميدع نارثفلا

 *«ىرطق ساسأ ىلع اددحم ىسنجلا كولسلا دعي ذا + ءاوسب ءاوس ةليوطلا

 كولسلا ىف ةيمهالا ةديازتم راوداب ملعتلاو ةربخلا نم لك موقت نيخ ىلع
 ٠ ايلعلا ىلا ايندلا تاييدثلا نم اجررد اندعص املك ىشحلا

 عاضوألا نم ريثك نع فشكت اهئاف اعم ةريغصلا ةدرقلا بعلت امدنعو

 لافطأ ضرعي « اهدادنأ عم عراصتلا ىفو ٠ كلذ دعب عامجلا ىف ةبوللحملا

 ىتلاو « اهأ ةباجتسالا ىف اعمط اينودميو ةيفلخلا مهءازجأ روكذلا ةدرقلا

 لافطأ عجارتت نيح ىلع ٠ نيغلايلل ىسجلا كولسلا تائوكم دحأ دعت

 مضو ف ةتباك فقتو « ىئاودع ىركذ لفط اهددهي امدنع ثانالأ ةدرقلا

 . عامجلا ءانثأ ركذلا تزو لمحنل ارخؤم اهنم بولطملا عضولل هباشم

 « نيرهش رمع ىف ىأ ركبم ثقو ىف ةيسنجلا لبق تاباجتسالا هذه رهظتو
 ركبملا اهروهظ نأ ودبيو ٠ ةدرقلا جضن داز املك ةقدو اراركت رثكأ حبصتو
 تاباجتسالا هذه ليدعت ريشيو؛ ةددحم تاهبنمل ةيرطف تاباجتسا اهنأ ىنعي

 ىسشجلا ومنلا طمث ىف رودب موقي ملعتلا نأ ىلا ةربخلا لالخ نم اهئيسحتو

 ثيح « لصفنم ىئدعم صفق ىف) ةيئزج. ةلزع ىف تأشن ىتلا ةدرقلاو
 ىلع ةرداق ريغ نوكت (اهب لاصتا نود نكلو ىرخآلا ةدرقلا ةيؤر مهنكمي
 ضعبب اوموقي نأ نم روكذلا ةدرقلا ءالؤه نكمتيو « جضنلا دنع عامجلا

 هتاذ راركتلاب (ةيرسلا ةداعلا) ءانمتسالا نوسرامي ذا « سنجلا تايلمع
 رهظي ذاف ايسنج. ةريثم ىثنأ نولباقي امدنع مهنكلو :« نييداعلا ةدرقلاك

 نيراثتسم نونوكيف « عامجلل حيحصلا عضولا ىوراتخر فيك نوفرعي مهنأ
 ٠ فده نودب اهتاذ مهماسجأ وأ ىثنألا نوسملتي نكلو

 عيمج ىف ذاوش دادنألاب لاصتا نود اواشن نيذلا ةدرقلا نوكي امئادو
 مهئاف « ةيسنجلا مهتاباجتسا ىف طقف سيلو « ةيعامتجالا مهتاباجتسا
 نورهظيو ىرخلا ةدرقلاب لاصتالا ىلع - نيدشارلاك  نيرداق ريغ نونوكي
 « ةكدنام» ولراه» ضرتفا دقو ٠ دئازلا ناودعلا وأ برهلا وأ فوخلا اما
 تاييدثلا ىدل ىعيبطلا (رخآلا سنجلا عم ىأ) ىريغلا ىسنجلا كولسلا نأ
 لثم ةصاخلا ةيسنجلا تاباجتسالا ومن - ١ : ىه لماوع ةثالث ىلع دمتعي
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 ُ تانومرهلا ريثأت :“٠ اهضوح ىلع طغضلاو اهقانعو ىثناآلاب كاسمالا

 'ةيفطاعلا ةطبارلا دعتو . فلتخم سنج نم نيدرف نيب ةيفطاع ةطبار

 نأ ىف قثي نأ - تالعافتلا هذه لالخ. نم  ريغصلا درقلا ملعتيو
 ةقالعلا لبقتي نأ ملعتي امك « ملألا نم فوخ نود ةساسحلا هءازجأ ضرعي

 « هسنجل زيمملا كولسلا طمن روطي نآو « اهب عتمتسيو رخآ درق عم ةيدسجلا
 ةدرقلا نم ةبحص وأ كيرش نع ثحبلل اعوفدم نوكي نأ ملعتي اريخأو
 ٠ نيرخألا

 ةدرقلاب ةصاخلا جئاتنلا هذه ميمعت ىلع انتردق مدع نم مغرلا ىلعو
 ةيكينيلكالا تاظحالملا ناف « ناسنالا ىدل ىسنجلا ومنلا ةيلمع ىلع
 لوأ نويمدآلا لافطألا ىمثي 3 2 ' نيعم 0 3 ىلا ريصت نييمدألا لافطألل

 ٠ دادنألا عم ةيعيبطلا تالعافتلل ايساسأ ابلطم ةقثلا هذه

 ةيفاقثلا تارثؤملا

 - ىرخآلا تاييدثلا نم سكعلا يلع  ىمدآلا سنجلا كولس ددحتي
 ىلع دويقلا ضعب عمتجم لك ضرفيو « ةريبك ةجردب ةيفاقثلا تارثؤملاب
 تاقالعلا) مراحملا 'نايشغ ابيرقت تافاقثلا عيمج مرحتو « ىمنجلا كولسلا
 ةقلعتم ىرخأ بناوجل يعش « (ةدحاولا ةيلاحلا ةرسآألا لخاد ةيسنجلا

 « ةيلثملا ةيسنجلا « لافطأللا نيب ىسنجلا طاشنلا : لثم) ىسجلا كولسلاب

 تاعمتجملا ىف ةثيابتم تاجردب (جاوزلا لبق سنجلا ةسرامم « ءانمتسالا
 ىتلا ةقباسلا تافاقثلا نيب اريثك ىسنجلا طاشنلا ليقت فلتخيو ٠ ةفلتخملا

 ةطشنأ ةيحابالا تاعمتجملا ضعب عجشت ذا « ايجولوبورتنآلا ءاملع اهسرد

 مهل حمستو « نيسنجلا نم لافطألا نيب ىسنجلا بعللاو ىتاذلا جيهتلا
 ©5602 اويشلا عمتجم دقعيف ر|!نيغلابلا ىدل ىسنجلا طاشنلا ةظحالمب
 باجن! ىلع نيرداق !ونوكي نل لأفطالا نأ  لاثملا ليبس ىلع - ىقيرفألا
 ىفو ٠ هنوسراميو ىمثجلا كولسلا ىلع مهسفنأ اوبردي مل ام دعب اميف ءانبا
 سنجلا ةسرامم قرط راغصلا ةيبصلا تانسملا ءاسنلا ملعت 3848728218 ايجنام

 عمتجملا لخاد تافالتخا كانه نا لب ٠ ايلمع اهتسرامم ةصرف مهل نحتيو
 اطسق تلان ىتلا تاعامجلا نأ تاينيعترالا ىف «ىزنيك» دجوو دقف « دحاولا
 ىسنج طاشن ىأ دعت ضفخنملا لخدلا تاذ تاعامجلاو ميلعتلا نم اليئض
 تاعامجلا .سرامت .نيح ىلغ ٠ ازيرشو ارفنم اكيش عامجلا ىلا ةفاسالاب
 عساو قاطن ىلع ةطشنألا كلت عفترملا لخدلاو ديجلا ميلعتلا تاذ

 ل



 كولسلا طبضت نأ ادييقت رثكأ تاعمتجم لواحت ىرخأ ةيحان نمو

 ٠ سنجلاب ةلصتملا رومآلا ملعت نع لافطألا دعبت نأب ةقهارملا لبق ىسنجلا
 لافطآلا لهجي نأ بجي هنأ اكيرمأ بونج ىف ©0283 انوكلا عمتجم دقتعيو

 نأ ىتح. مهلافطأل اوحم ءي ال ذا « اوجوزتي نأ ىلا سنجلا رومأ امامت
 ايقيرفأ ىق ةعطقدان ىتناشألا عمتجم ىفو ٠ تاناويحلا ةدالو اودهاشي

 ٠ نيكرتشملا الكل توملاب غولبلا سوقط زتجت مل ةاتف عم عامجلا بقاعي

 ؛ ىسنجلا كولسلل ىرخأ تاعوضوم وحن ةلئامم ةفرطتم تاهاجتا كانهو

 ريغ تاعمتجملا ضعب ىف ةيلثملا ةيسنجلا ىلا رظني لاشثملا ليبم ىلعف

 ىلع نورخآ اهيلا رظني نيح ىلع « ومنلل ىماسأ بناج اهنأ ىلع ةرضحتملا

 ٠ توملاب بقاعت ةميرج اهنأ

 ةيبرغلا تاعمتجملا ىف مويلا ةيسنجلا ةطشنالا وحن تاهاجتالا دعتو

 ةسرامم.دعت لاثملا ليبس ىلعف « تضم اماع نيثالث ذنم اهنع ةيحابا رثكأ

 ةروصب ثدحتو « تاعمتجملا هذه ىف البقت رثكأ مويلا جاوزلا لبق سنجلا

 ةريهشلا « ىزنيك» ةسارد نم رهظ دقو ٠ ىضاملا ق تناك امح اراركت رثكأ

 اوربتخا ايعماج اميلعت نيملعتملا دارفألا نم ةنيع نيب نم هنا سنجلا نع

 ةسرامم ىف اوطروت لاجرلا نم 55# « ءاسنلا نم /ا9 نأ ماع

 ةديدع تاسارد تحضوأ نيح. ىلع ٠ اماع ؟١ نس ىف جاوزلا لبق سنجلا

 ىرهوج لكشب ةعفترم بسن ثودح تاينيعبسلا ىف ةعماجلا بالط ىلع

 ٠ روكذلا ىدل 6048-88 نمو « ثانالل 705 #14 نم دتمت

 لبق سنجل' ةسرامم وحن هاجتالا ىق ءاسنلا ىدل ريبك ريغت ثدح. دقو

 لاجرلا لاز امف « كلذ ىف نهنم ريثك طروت نم مغرلا ىلعو « جاوزلا

 لك ددح امدنعو ٠ جاوزلا لبق سنجلا وحن هاجتالا ىف نوفلتخي ءاسنلاو

 ءاسنلا تدروأ دقف « ةيسنجلا ةفيظولاب قلعتم بناج ىأ عم هتالكشم مهنم

 ربكأ لاجرلا ناك نيح ىلع « نامآلا مدعب روعشلاو فواخملا نم اديزم

 , عارصلل مهراهظا نم رثكأ « ءاسنلا نم مهاو اكش نع حاصفالاب ابيحرت

 ءزج هنأ ىلع سنجلا ةيؤر ىلا ءاسنلا ليمتو ٠ هب نورعشي ىذلا قلقلا وأ

 اهنأ ىلع بحلاو سنجلا ىلا لاجرلا رظني نيح ىلع « بحلا ةقالع نم
 ٠ ةلصفنم تاريخ

 دعب ةجوزلا ريغ عم سنجلا ةسرامم وحن تاهاجتالا تحبصأ دقل

 ةراثالاو ءانمتسالاك ىرخألا ىسنجلا كولسلا عاونأ نم كلذ ريغو جاوزلا

 ؛ ةيبرغلا تاعمتجملا ىف ةيضاملا اماع نيثالثلا لالخ ةيحابا رثكا اضيأ ةيمفلا

 هيلع تناك امع اهماست رثكأ ةروصب نآلا ةيلثملا ةيسنجلا ىلا رظني امك

 ةدايز ىلع ليلدلا رفاوت مدع نم مغرلا ىلع كلذو ٠ تضم اماع نيثالث لبق
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 رثاتي ىسنجلا كولسلا ناف مث نمو « ةيلثملا ةيسنجلا ىوذ دارفالا ةبسن

 رخآ ىلا تقو نم فلتخي نأ نكميو ؛ هميقو عمتجملا تاداعب ةريبك ةروصب
 ٠ هتاذ عمتجملا ىف

 ىلع بحسني اليلق الا هانركذ نأ قبس ام مظعم نأ ىلا ةراشالا ردجتو

 ةيبرعلا تاعمتجملا ىلع هقابطنا نم رثكأ « ةثيدحلا ةيبرغلا تاعمتجملا
 ٠ ةيمالسالاو

 ناسنالا ىدل ةيسنجلا تاباجتسالا
 نييمدآلا روكذلا ىدل ىسحلا كولسلا : ناريهشلا ناريرقتلا دعي

 ريرحت نم (56١؟) تايمدآلا ثانالا ىدل ىمنجلا كولسلاو « (15448)

 نم عونلا اذه لشم ىف ةزراب ةمالع هئالمزو ىكيرمألا «ىزنيك درفلا»

 ةلباقملا قيرط نع تمت ىتلا .. تاساردلا هذه تفدهو ٠ تاساردلا

 ٠ ءايوسآلا دارقألل ةيسنجلا تاسرامملا مهف ىلا  ةريبك دادعأ عم ةيصخشلا

 ةسراممك ةريثك ةطشنأل عساولا راهشتنالا تاساردلا هذه ترهظأ دكو

 ىتلاو « هءانثأ رخآ فرط عص وأ جاوزلا لبق ىسشنجلا لاصتالاو ءانمتسالا

 ٠ نيناوقلاو نايدآلا اهتمرح

 «نوسنوج اينيجرف « زرتسام ميلو» حبصأ تاينيسمخلا لئاوأ ذنمو

 قاطن ىلع لمعملا ىف ىرشبلا ىسنجلا كولسلا ةسارد نولواحي ءاملع لوأ
 ةيجالع تاءارجاو ةمهم ةيملع تاقيبطت ىلا امهجئاتن تدأ دقو ٠ عساو

 « فذقلا ةعرس : اهنمو ةيسنجلا تالكشملل ةعفترم ءاقش بست تاذ ةلاعف

 ٠ ماسنلا ةدورب « لاجرلا ىدل ىسنجلا زجعلا عاونأ ضعب

 ءىطاخلا لاصتالا نم ةروص ةيسنجلا تالكشملا نأ ناثحابلا ناذه ىريو
 - كلذل ةجيتن  اهجالع نوكيو ٠ ىرخالا لاصتالا تابوعص سكعت ىتلا
 ىلا ةفاضالاب نيرخآلا عم ماعلا لعافتلاو لاصتالا نيسحت وحن اهجوم

 لازتخا.ا : اهينم سسأ ةدع ىلع ىجذاعلا امهجهنم دمتعيو ٠ ىمسنجلا لاصتالا
 ديوزت ع. « ةحيحملا ريغ ةيسنجلا تاهاجتالا داعبتساو « ىسنجلا قلقلا

 هذه ىفو ٠ ةيسنجلا رومألاب لهجلا ةبراحمل ةبسانملا تامولعملاب دارفألا
 ٠ ةدحوك نيجوزلا ةجلاعم متت ةقيرطلا

 وأ جيهتلا : ىه عامجلا عانثأ لحاري عبرأ ناثحايلا ناذه ريم دقو

 ةورذ وأ 0:عهو2 قبشلا « ىبسنلا رارقتسالا وأ ةبضهلا « ةراثتتسالا

 لالخ. ةيجولويزيفلا تاريغتلا ليجستب اماقو ٠ جيهتلا ءاهتنا « ةوهشلا
 ٠ لحارملا هذه

 م #8 سس



 ةيسنجلا تافارحنالا عاونأ ضعب

 ةيسنجلا امهو « اهل نيجذومن ضرعنو « ىتش عاونأ تافارحنالا هذهل
 :. ئستحللا لوحفلاو ةنلملا

 11هدسموءوسقال از ةيلثملا ةيسنجلا

 حلطصملا اذه قبطنيو « هتاذ سنجلا نم درف عم ةقالعلا ليضفت ىه

 ةيوثنألا ةيلثملا ةيسنجلا ىمست ام ابلاغ ن نكلو « ةأرملا ىلع وأ لجرلا ىلع

 لصتم ربع ىمنجلا كولسلا ميسقت ىلع ءاريخلا قفتيوآ.6ة51ةهذؤد» قاحسلاب

 ىلا (رخآلا سنجلا نم درف عم ةيسنجلا ةقالعلا) ةيريغلا ةييمنجلا نم دتعي

 طووتيو-+ ىدنحلا كولسلا نم فلتخم طيلخ' امهنيبو « ةيلثملا ةيبتخجلا
 تاقوألا ضعب ىف نيرخآ نايتف عم سنجلا ةسرامم ىف راغصلا نايتفلا بلغأ
 وأ دعاو ىلثم ىمتج غامح مهل نوكي لاجزلا نم ريدكو .مهتلوفط ءانلأ
 ةيلثملا ةيسنجلل نيسرامم نوحبصي طقف +4 ىلاوح نأ عم « مهتايح ىف رثكأ
 ضعب عم نهضعب ىسنجلالعافتلا ىلع لاجرلا نم ةردق لقأ ءاسنلاو ٠ اساسأ
 حوارتت ةبسن كانهو ٠ كلذ دعب نهتايح ىف تايقاحس نكي وأ ةلوفطلا ءانثأ

 سنجلا ىوذ نم نوئوكي دارفألا ضعبو ٠ اساسأ تايقاحس نكي 7# و ١ نيب
 نم لك ءاضعأ عم ةيسنجلا تاقالعلاب اوعتمتسي ذا 81562181 ىئانكلا

 نم ةيلثم ةيسنج تاقالع نيجوزتملا دارفألا ضعبل نوكي دقو « نيسنجلا
 ٠ رخل بئاج

 وأ «ايلقع اضرم» .- بيرق تقو ىتح ب دعت ةيلثملا ةيسنجلا تناكو

 ىلقعلا ضرملا ىلع اليلد نآلا دعت ال اهنكلو « ةريبك ةجردب اذاش افارحنا
 ؛ لانملا ديعب رمأ وهل امات امهف ةيلثملا ةيسنجلا بابسأ مهف ناو ٠ هل اببس وأ
 نع ةيلثملا ةيسنجلا باحصأ زيمت ةتباثو ةدكؤم ةيمسج قورف ةمث سيلف

 اونوكي نأ نكمي روكذلا ةيلثملا ةيسنجلا ىوذ ضعب نأ عمو. ةيريغلا ةيسنجلا
 ناف « امامت روكذلاك اونوكي نأ نكمي ثانالا ضعب نأو « امامت ثانالاك
 ىوذ روكذلا نأ ىلع ةلدألا ضعب كانهو . امئاد كلذك نوكي ال رمألا
 نوريتسوتستلا نومره نم ةضفخنم تايوتسم مهيدل ةيلثملا ةيسنجلا
 « ةيريغلا ةيسنجلا ىوذ نم روكذلا ىلا ةنراقملاب (ةيصخلا هزرفت نومره)
 امدنعو ٠ ةيلثملا ةيسنجلا ببس وه كلذ نأ ىلع ليلدلا رفاوتي ال نكلو
 ىسنجلا مهعفاد دادزي « ةيفاضا تانومره ةيلثملا ةيسنجلا ىذ ركذلل ىطعي
 مهتاليضفت نكلو « (ةيريغلا ةيسنجلا ىذ ركذلا ىلع اضيأ قدصي اذهو)
 + نيفكتدل ةينحلا
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 ىف ةيسنجلا صخشلا رعاشم نيب ىوق لاصتا ىلا تاساردلا ريشتو

 نأ رهظو « دشرلا ىف ىمنجلا (اهليضفت وأ) هليضفتو ةقهارملاو ةلوفطلا
 سكعلا ىلع) ىسنجلا ليضفتلا ديدحت ىف ايساسأ الماع دعي ال ءابألا ريثأت
 دقعم طمن ىلع دمتعي ىسنجلا ليضفتلا نأ ودبيو ٠ (ةعئاشلا ةركفلا نم

 امامت موهفم ريغ طمن وهو « هتاذ لفطلا لخاد تاباجتسالاو رعاشملا نم
 ٠ ىسفن وأ ىعامتجا دحاو ببس ىلا دري نأ نكمي الو « دعب

 دوم سفاتىد» ىسمنجلا لوحتلا

 ىف اودلو مهنأ نورعشي (امئاد روكذ) صاخشأ 5 ايسنج نولوحتملا
 ؛ داتعملا ىنعملاب ةيلثملا ةينجلا ىوذ نم نوئوكي الو « ءىطاخ مسج
 « ةيحيرشتلا ةيحانلا نم مهعضوب نوعناق ةيلثملا ةيسنجلا ىوذ 0

 نم ادارفأ نولضفي مهف « نيمئالم ثاناك وأ روكذك مهسفنأ ىف نوركفيو

 ىف نوركفي ذا كلذ نم سكعلا ىلعف ايسنج نولوحتملا امأ . هتاذ ميسنج
 ةلوفطلا ذنم كلذ نوكي ام ايلاغو ؛ رخآلا سنجلا نم ءاضعاك مهسفنا

 كلذل + ىمسجلا مهرهظمب نيسيعت نيسئاب اونوكي نأ نكميو ٠ ةركبملا
 ىلسانتلا مهزاهج اوريغيل ىحارجلاو ىنومرهلا جالعلا نوبلطتي مهناف
  ةيوناثلا ةيسنجلا صئاصخلاو

 روكذلل ةبسنلابو « ملاعلا ف سنجلا رييغتل تايلمعلا فالآ تيرجأ دقل

 2« ةيحللا ومن نم للقيو « نييدثلا ربكي نأ نكمي تانومرهلاب جالعلا ناف

 نم ءزجو نيتيصخلا ةلازا ةحارجلا نمضتتو ٠ ةرادتسا رثكأ مسجلا لعجبو

 ةبسنلابو ٠ نيرفشلاو لبهملا نوكيل ىقبتملا جيسنلا ليكشتو ٠ بيضقلا
 ةوق نم ديزيو « ةيحللا ومن نم تانومرهلاب جالعلا ديزي نأ نكميف ءاسنلل
 تاءارجالا نمضتت نيح ىلع « انشخ حيصيو توصلا قمعيو « تالضعلا

 ضعب ىفو « نييدثلا جيسن نم للقتو « محرلاو نيضيبملا ةلازا ةيحارجلا
 ةيلمع نأ نم مغرلا ىلعو ٠ بيضقلاب اهيبش اوضع حارجلا نوكي تالاحلا

 ؛ انكمم باجنالا لعجت وأ صخشلل ثوروملا سنجلا ريغت ال سنجلا رييفت
 ٠ درفلل ىصصخشلا رهظملا ف اظوحلم اريغت ثدحت اهئاغ

 تارابتعا دعب ىرجت اهئاف ؛ ادج ةيماق دعت سنجلا رييغت ةحار رج نآلو

 نع الضف ةضيفتسم تاداشراو حئاضت انيكاد درفلل ىطعتو 2 ادج هرذعم

 ةدلل رخألا سنجلا نم وضعك شيعي نأ هنم بلطيو ' ىنومرهلا جالعلا

 تناك اذإ امع ءاربخلا ءارآ براضتتو ٠ ةيلمعلا معارج لبق رثكأ وأ ةنس

 ٠ ايسنج لوحتملا درفلل لضفا قفاوت ىلا ىدؤت سنجلا رييغت ةحارج
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 نأ هادؤم مهم ضارتفا كانه ؟ ىسشجلا لوحتلا ريسفت ام نكل

 أطخلل هباشم « ةدالول' لبق ىنومره أطخ نع جتنت نأ نكمي تالاحلا ضعب
 ٠ نينجلا ومن نم ةرخاتم ةلحرم ىف ثدحت ىتلاو « ىقنخلا جتني ىذلا

 نكلو « ىجراخلا ىلسانتلا زاهجلا نيوكت دعب أطخلا اذه لكم ثدح اذاو
 ىمنجلا كولسلا ىف رثؤت ىتلا خملا (تامزيناكيم) تايلآل لماكلا ومنلا لبق
 سنجلا ةلحرم جراخ ةيسنجلا هتيصخشو هتيتاذب درفلا ساسحا نوكي
 نأب ضرتفن نأ لوقعملا نم ودبيو ؛ ضرف درجم كلذ نكلو ٠ هل ىقيزيفنا
 ٠ ىسنجلا لوحتلا ىف رودب ناموقت ةيعامتجالاو ةيجولويبلا لماوعلا نم الك

 ملآلا بنجت د

 ةيساسأ ةجاح ةجسنالا ةباصأ نع داعتبالاو ملآلا بنجت ىلا ةجاحلا دعت

 اهريغ ىلع بلغتت نأ فيفخلا ملألا تاهبنمل نكميو ٠ ىوضع نئاك ىأ ءاقبل
 مونم ملآألاو ٠ ىوضعلا نئاكلا كولس هيجوت ىف مكحتتو « .تاهبنملا ند

 ىا « بنجتلا وأ برهلا كولس ىلا انعفديو « نيعم رمأ ىف اطخ ىلا ةراشا
 هب دلو ايرطف طاشنلا اذه ناكأ ءاوس « طاشن ىأ « ام طاشن انع ردصي نأ

 كلت ملألا طشنيو ٠ ملألا ضفخ ىنا طاشنلا اذه ىدؤيو « املعتم مأ ناسنالا
 نيديلا بحس : لثم ةحارلا مدعو جاعزالا نم للقت ىتلا كولسلا نم عاونألا

 ةلازال نيربسا ةبح علب 6 قيض ءاذح علخ « ةيظش ةحازا «؛ نخاس دقوم نم

 ٠ انلأ ىف ببستي صخش ةمجاهم ىتح وأ « عادصلا

 لشفت ذا « تاربخلل ىوسلا ومنلا ىلع ملآلل ةيعفادلا بناوجلا دمتعتو

 امامت ةديقمو ادج. ةليلق تاهبنم تاذ ةكيب ىف اهدلوم ذنم تأشن ىتلا بالكلا

 امدنع بيجتست ال ىهف « ةلؤملا تاهبنملا بنجتل ةيوسلا ةباجتسالا راهظا ىف
 اهمايق نم رركت اهنأ امك 2 اهليذ ىلع سادي امدنع وأ َ سوبدب كشت

 ٠ بهللا ىف اهفنأ عضوب لعتشم باقث نم ققحتلاب

 تالاح. امئاد ىدؤتو « فقوملا جلاعيل ام لمعب موقيل ىوضعلا نئاكلا عفدتو
 مسجلا ةرارح تاجرد : تالاحلا هذه نمو « نكاكلا طيشنت ىلا ةئيعم

 « مسجلا اهجتني ىتلا ةدئازلا تالضفلا مكارت « قانتخالا « ةفرطتملا
 ٠ بعتلا

 ؛ ابستكم ملألا بنجت ىلا عفادلل ىجولويزيفلا ساسألا نوكي انايحاو
 ىفف « كلذل الاثم ( نامدالا) 2:8 126م620656ع راقعلا ىلع دامتعالا مدقيو

 نيوريهلا ىطاعت ىلا درفلا ىدل ةيجولويزيف ةجاح كانه نوكت ال ةيادبلا

 هم م ةيء



 . ددحتو « هيطاعت ىلا ةحلم ةجاح دلوي راقعلل رمتسملا ,ءادختسالا نكلو الثس
 نم نامرحلا دنع درفلأ حبصيو ٠ ةجاصل!ا هذه درفلا لاعفأ عيمج
 هلو ةداح ةيضرم ضارعأ هيدل نوكشت « لوسك 2 رقتسم ريغ «نيوريملا»

 ٠ طقف راقعلا الا اهيفشي

 ملعتلا تاربخ نأ نيعم دح ىلا  اهريغو ةلاحلا هذه دكؤتو
 هاجتا ناف  ىناسنالا ىوتسملا ىلعو « ملألا كاردآ ىف رود اهل تاهاجتالاو
 نم لعجي « نمث ىأب هبنجت بجيو عزفم وأ عيرم ملآلا نأب لئاقلا سانلا

 عارذلا وأ نانسالا مالآك « مالآلا هذه لثم لمحتي نأ ناسنالا ىلع بعصلا
 1كءماق1 136ءةلئط ةيسفنلا ةحصلا ةكرح نأ ىلا «زجنمك» راشأ دقو ٠ ةروسكملا
 نم هنأ : عئاشلا داقتعالا نع لقالا ىلع ايئزح  ةلوئسم نوكت امير
 ىلا هرودب كلذ ىدأ دقو « ماريام ىلع اننأب رعشن نأ ؛مسانملاو باوصلا
 ٠ جاعزنالاو ىسفنلا ملآلا بئجتل تائدهملاو رومخلا مادختسا ةدايز

 ةمومألا كولس -ه

 كولسلل ادج ايوق اددحم  عاونالا نم ريثك ىف  ءانبآلا ةياعر دعت
 ليبس ىلع  رافلا ما نكميف ؛ سنجلا وأ شطعلا وأ عوجلا نم رثكا
 ليبس ىف ملألا نم ىناعت نأو ؛ رج وحلا يلع ايلا يلد نأ .: لاثملا

 ٠ شطعلا دنع ءاملا وأ

 دمتعي ايندلا تاناويحلا نيب 513:ع2م31 66832710“ ةمومألا كولس نأ ودبيو

 نارئفلا راغص ميدقت دنعو ٠ ةيئيبلا فورظلا نع الضف تانومرهلا ىلع
 قعلتو « شع ءانب ىف ةريخآلا أدبت فوسف « عوبسأ ةدمل ناركفلا ىراذعل

 ءارذع ةراف تنقح اذاو ٠ ةعاضرلا عضو ىف مهنضتحت ةيامنلا فو « راغصلا

 فوسف « ةرشابم تعضو نأ دعب مأ ةراف نم ذوخ.ألا 2155828 مدلا لصمب

 رهظتو ٠ موي نم لقأ ىف ءارذعلا ةرافلا ىلع ةمومآلا كولس تاالع ودبت

 ىلع تانومرهلا دعاستو « ةرافلا لقع ىف ةجمربم :ةمومألا كولس طامنأ
 نزاوتلا ىلع ةينومرهلا تاريثاتلا دمتعتو « ةباجتسالا هذه ةراثآ ةدايز

 ىذلا نيتكالوربلاو (نورتسجوربلاو نيجورتسيالا) ةيوثنآلا تانومرهلا نيب
 ٠ نبللا راردا ىف رثؤت ىتلا ةيماخنلا ةدغلا مدقم هزارفا هذي

 ةجردب - (ةدرقلاو ناسنالا) تاسيئرلا ىدل ةمومألا كولس رئأتيو
 ىلع ةيداعلا ةمومالا كولس تامالع رهظت الو ٠ ملعتلاو ةربخلاب
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 امدئع كلذو « كلسلاو سشامقلا نم تاهمأ عم ةلزع ىف تاشن ىتلا ةدرقلا
 ٠ ةءافك رثكآ تاهمأ نحبصت لمحلا راركتب نكلو ) ةرم لوأل تايمأ نوكت

 تايمدآلا ثانالا نيب عئاشو ماع ىرطف عفاد ضارتفا نم مغرلابو
 عضرلا نهلافطا نع نيلختي ءاسنلا ضعبف داقتعالا اذه ديؤي ال ليلدلا ناف
 ىف تاريدقتلا ريشتو ٠ سائلا مظعم روصتي امم رثكأ ناكم لك ىف رارمتساب مهيلع موجهلاو فنعب لافطألا برض ةرهاظ رشتنتو « مهولتقي ىتح وأ
 . مهيدلاو ةطاسوب مهلتق متي لفط فلأ نم رثكأ نأ ىلا ةدحتملا تايالولا
 ةطاسوب مهبيذعت وأ فنعب مهبرض مت لفط فلأ نيسمخ نم رثكأ كاتهو
 ٠ براقالا وأ ةوخالا وأ نيدلاولا

 اودجي مل تالاحلا هذه ىف نيطروتملا نيدلاولا نأ ماع هجوب رهظ دقو
 مهنوبرضي اوناك مهيدلاو نأو « الافطأ اوناك امدنع هنم اليلق اوقلت وأ بحلا
 ءاسفكا ريغ نيدلاو ىديأ ىلع اوبرت نيذلا رشبلا نيب هباشت كانهو ٠ اريثك
 اوحبصا ىلاتلابو « تايعانص تاهمأ ةطاسوب تعرعرت ىتلا ةدرقلا نيبو
 (ناسنالا ةنمضتم) ماع هجوب تاييدثلا ىفو ٠ ءافكأ ريغ تاهمأ مهسفنأ مه
 ٠ ةمومألا تانومرهل ريثأت ىأ ةربخلا ىغلت

 ةيعامتجالا عفاودلا 6

 ىلا ةيجولويبلا ةيلوألا تاجاحلاب رضخلا هينس ىف لفطلا كولس ددحتي
 لفطلا ومنب نكلو ٠ ملألا وأ دربلا وأ عوجلا دنع ىكبي لفطلاف « ريبك دح
 الا كلذ امو « نيرخآلا عم هلعافت لالخ نم بستكت ةديدج عفاود رهظت
 . ةيعامتجالا عفاودلا

 تسيل ةيعامتجاالا ةيوئاثلاو ةيجولويزهفلا ةيلوآلا عفاودلا نيب ةقرفتلاو
 ثعاوي اهريثت نأ نكمي ةيلوألا عفاودلا نأ كلذ « امئاد لانملا لهس ارمأ
 تاجاحلا هذه لثم عابشا ةقيرط اه دح ىلا  ددحت ىتلاو « ةيعامتجا
 عمتجملا عونب لوألا ماقملا ىف ةيعامتجالا عفاودلا رثاتتو ٠ سنجلاو عوجلاك
 - ةرشاسبم ريغ ةقيرطب  عفاودلا كلت لصتت امك ؛ درفلا هيف اشني ىذلا
 عفاودلل نآلا ضرعنو ٠ ىوضعلا نئاكلل ةيجولويزيفلا تاجاحلاب
 ٠ ةيعامتجالا

 ةفئاطلا هذه ومذتو «ةملتم عفاود 50618 565 ةيعامتجالا عقاودلا
 عوذلا اذه عابشا دمتعيو « ةيكيبلا ةيعامتجالا تالعافتلل ةجيتن عفاودلا نم
 عفاودلا موقتو ٠ مهعم لعافتلاو نيرخآألاب لاصتالا ىلع عفاودلا نم
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 ناسحتسالاو لوبقلاو بحلا رعاشمب ةطبترم تاجاح عابشاب ةيعامتجالا
 كلذ « حجانلا قفاوتلل ةمهم لوبقلاو ءفدلا رعاشم نأ ودبيو « مارتحالاو
 تاهاعلاو ديدشلا رقفلاك ومنلا ةقاعا ىلا ىدؤت دق ىتلا فورظلا ضعب نأ
 لافطالا رعشي امدنع ايبسن اليكض اررض ببست بيدأتلا ةوسقو ةيمسجلا
 نونوكي امدنع ديدشلا بارطضالاب دارفألا رعشي ام ابلاغو ؛ بحلاب
 باقعلا وأ باوثلا ةجيتن ةيعامتجالا عفاودلا ومنتو ٠ نيلوزعمو نيذوبنم
 هذه عابشال اهجوم نوكي نييمدآلا كولم نم اريشك ناو ٠ ىعامتجالا
 ةيرورض تسيلو ةيرطف ريغ تاجاحلا هذه نأ عمو ؛ ةيعامتجالا عفاودلا

 ٠ كولسلل ةمهملا تاددحملا نيب نم دعت اهناف « ءاقبلل

 ةيمهأ رثكا ابلاغ نوكت ةيعامتجال! عفاودلا نأ ىلا ةراشالا ردجتو
 ىئناعي ال ذا « ةفلختملا تاعمتجملا ىلا ةنراقملاب ةرضحتملا تاعمتجملا ىف
 « ةيلوآلا عقاودلا عابشا مدع نم ةرضحتملا تاعمتجملا ىف اليلق الا دارفألا لك
 ىلع كلذو )2 بسانملا مونلاو ىوأملاو بارشلاو ماعطلا ةداعلا ىف مهل حاتيف

 1 ٠ ةفلختملا تاعمتجملا نم سكعلا

 : نم لك ىلا ةجءاحلا اهنيب نم ةليولح ةمئاق ةيعامتجالا عفاودلا مضتو

 « قلقلا نم حايترالا « ةرطيسلا « داوتلا 2« نمآلا « ءامتنالا « زاحجنالا

 صضرحنو ٠ اهريغو تاذلا مارتحا « ناسحتسالا « لالقتسالا مهفلا ) بعللا

 ٠ ءامثنالاو زاجنالا ىلا ةجاحلا امهو نيجذومنل ىلي اميف

 زاجنالا ىلا ةجاحلا - |

 ىروم» اهددح امكزاعع3 101 معطل ء7عدط6لا (325-2) زاجنالا ىلا ةجاحلا

 ٠ ةبعصلا لامعألا قيقحتو ةرطيسلاو ةبلغلا ىلا ةجاحلا ىه «  3ةدعمو
 « ةمدقملا ىف اونوكيل نوحفاكي نم ىدل ةعفترم ةجردب ةجاحلا هذه رفاوتتو
 نمو « ليهتسملا نوققحي نمو « لاملا نم اريبك اردق نوبسكي نمو
 افده زاجنالا نوعضي نيذا! كئلوأ « مهئادأل ادج اعفترم ارايعم نوسمتلي
 « قوفتلا ءارو ىعسلا : لثم تاجاح. نع زاجنالا عفاد أشنيو ٠ مهل ايصخش
 سيل عفادلا اذهو ٠ ماسجلا ماهملا ىف حاجنلا « ةيماسلا فادهألا قيقحت
 ةيجولويزيف لوصأ هل سيلو « ةايحلا ىف رارمتسالل ةحضاو ةجردب ايرورض
 ٠ ناسنالا ىدل ةحضاو

 نمضتتو تارابختسالاو ةيطاقسالا قرطلاب زاجنالا ىلا ةجاحلا ردقتو

 رظنا) طوع ةممو6عمانمه» 1654 عوضوملا مهفت رابتخا ىلوآلا ةقيرطلا

 « ةددعتم تاريسفتل ةلباق موسرو روص ىلع ىوتحي ىذلاو « (* 4 لكش

 ا الي #



 ىطاقسالا عوضوملا مهفت رابتخا روص ىدحا : (© )4  لكش

 ام : رسفي ثيحب اهل ةصق عضي نأ هنم بلطي « ةروص رصومفملل مدقتف
 هيف ركفي ىذلا ام ؟ ثدح. ىذلا ام ؟ روصملا رلنملا اذه ىلا ىدأ ىذلا
 ادقن تقلت دق قرطلا هذه نكلو ؟ ثدحي نأ لمتحي ىذلا م ؟ صاخشألا
 نم بلطي ىتلا ةلثسألا نم ةعومجم ىهف تارابختسالا امأ ٠ اديدش

 . ١ - ١( لودج رظنا) نورعشي امل اعبت اهنع ةباجالا نيصوحفملا

 ةجاحلا ىف ةعفترم ةجرد ىلع نولسحي نيذلا صاخ ثأآلا نأ رهظ دقو
 نم ىلا ةئراقملاب ةسردملا ىف ةعفترم تاجرد ىلع نولصحي زاجنالا ىلا
 ىلا ةجاحلا ىف ةضفخنم ةجرد مهلو ملعتلا ىلع ةردقلا ىف مهعم نوواستي
 نأ: زاجنالا ىلا ةجاحلا ىلع ةعفترملا ةجردلا ووذ ليمي امك ؛ زاهنالا

 ةجردلا ىوذ ىلا ةنراقملاب عرسأ نوقرتيو « ىلعأ زكارم ىلع اولصحي
 نوكي امك . ةيواستم صرف مهمامأو زاجنالا ىلا ةجاحلا ىف ةضفخنملا
 ٠ ةيلمعملا تارابتخالا ضعبو ةيباسحلا تالكشملا لح ىف لضفأ مهؤادأ
 نهلافطأ زاجنالا ىلا عفادلا ىف ةعفترم ةجرد نهيدل ىتاللا تاهمآلا عجشتو
 تاهمألا نأ نيح ىلع « لقتسم ريكفتو ىتاذ ءافتكا مهيدل نوكي نأ ىلع
 ادييقتو ةيامح رثكأ نكي 'اجنالا ىلا عفادلا ف ةضفخنملا ةجردلا تاوذ
 زاجنالا ىلا ةعفترم ةجاح امهيدل نيذللا نيدلاولا نأ رهط امك ٠ مهلافطأل
 ٠ اهتاذ ةعفترملا ةجاحلا هذهريولدت ىلع مهلافطأ اوعجشي نأ لمتحي

 نم م8 نأ « 384 0عءااوه8 («دناليلكم» دجو ىرخأ ةيحان نمو
 زاجنالا ىلا ةجاحلا ىف ةعفترم تاجرد ىلع اولصح نيذلا ةعماجلا ىجيرخ
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 ةيقت قيعب اوكحقط 1 اوراسك  ييحركت نسق اكلك اوناك اهدنتع
 صاخسشآلا نأ ودبيو ٠ رهابلا حاجنلا ةصرفو رارقلا ذاختاو ةرطاخملاب
 رثكأ مهنأ امك « تايدحتلا نولضفي زاجنالا ىلا ةعفترم ةجاع مهيدل نيذلا
 صاخشألا ءالؤه لثم ليميو ٠ مهفادحأ قيقحتل رطاخملا بوكرب ابيحرت
 ىلا مهلو وهصو نأ نودقتعي امك « مهيديأ ىف مهرادقأ نأ اودقتعي نأ ىلا

 ٠ مهريغ رخآ دحأ ىلا سيلو مه مهيلا عجري امنا مهفادهأ

 ةبلهس نل عضو نم زاجنالل عفادلا رابختسا : )  ١( لودج
 ٠ ةرابع لك ىلت ىتلا «ال» وأ (( معنا) لوح ةرئاد عضت نأ وجرن

 بعصلا نم ناك اذاو « ؛لاؤم لك نع تبجأ دق كنأ نم دكأتت نأ وجرن

 رثكا كيلع قبطنت ةباجا ةيأ ررقتلف « كيلع قبطني امهيأ ررقت نأ كيلع
 ٠ ىرخآلا نم

 نرتب ايداع ياعا دير دع ا ل اع لهسلا نم دجت له ١

 يل معن ا ا ةزاجا ىف

 ةقدلا ىلع صاخشألا طفاحي ال 5 قيغلاب لكل دت له  ؟

 الا هل 0 .. ؟ مهديعاوم ىف

 الا معذ .. ؟ برخت وأ ىدس عيت ءايشألا ىرت نأ هركت له ج ؟

 ال ا 0 .. ؟ اناركس حبصت نأ بحت له . 4

 جراخ كلمع صخي ام سمنت نا كيلع لهسلا نم دجت له 0
 الا محن تن ٠ ؟ ةيداعلا لمعلا تاعاس

 : ريغ هنكلو كعم سئاجتم كيرش عم لمعلا لضفت له - *

 ما ا ا ا ا
 الا معن .َ ٠ . ؟ امامت ءفك

 مع 50 .. ؟ ابضاغ كدعجت ةءافكلا مدع له - ٠

 افكأ نمه نوكت ىتح كدهج ىراصعق امئاد تلذب له -

 الا معت 6... ب... ٠١ ؟ ةصاخلا كتعومجم ىف سانلا

 « ؟ : ةعبرآلا ةلثسألا نع «معن» تاباجال )١( ةجرد ىطعت : حيحصتلا

 .ء.ملءال(ع ا

 2« ١ : ةعبراألا ةلئثسألا نع «ال» تاباجال )١( ةجرد ىطعت
 .ه."( 864 5

 ىركفلاو ىميداكألا زاجنالا ىلا ةجاحلا نيوكت ىف ريبك ريثأت ةرسأللو
 ىف ةمفترم تاجرد ىلع نولصحي نيذلا ةيبصلا ءابآ دكؤيوأ « ىنهملاو
 ىلع ةافاكملاو لالقتسالاو حاجنلا ةيمهأ ىلع زاجنالا ةيعفاد تارايبتخا
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 ةرباثمللو « مهسفنأب ةبعصلا ماهملاب مايقلا ءانبألا ةلواحمو عفترملا زاجنالا
 ةكراشملا ىلا مهتاهماو ةيبصلا ءالؤع ءابآ ليمي امك ٠ ريبك رود ءادآلا ىف
 دقو ٠ زاجنالاب طبترت ىتلاو مهدالوأ اهيدؤي ىتلا لامعألا ىف ةيلاعفنالا
 نيدبتسم نونوكي دق مهنأ ىتح ةريبك ةجردب كلذ ىف مهءانبأ نوكراشي
 قوفتل ةمفترم ريياعم مهعضو عم « مهيلع ةقينع اطوفض نوسراميو
 ىلع ةضففخنملا ةجردلا ىوذ دالوآلا رسأ ليمت ىرخأ ةيحان نمو ٠ مهئانبأ
 بادآلا لمشت ىتلا ةفلتخملا لئاضفلا ىلع ديكأتلا ىلا زاجنالل ةيعفادلا
 ٠ مهئانبا تازاجنال مهعيجشت لامتح! لقيو « ةطلسلا ةعاطو ةفاظنلاو

 ةقثلا دقفو سايلا رعاشمو لشفلا عقوت : زاجنالا تاقوعم مهأو
 رنروه انيتام» سفنلا ةملاع تمدق دقف ءاسنلاب قلعتي اميفو ٠ سفنلاب

 نأ رهطظ دقف 2( ع2, هأ 5نعمم5 حاجنلا نم فوخلا حلطصم « 356. وس

 .ةقلعتملا-فقأوملا ف - لاجرلا نم رثكأ  اقلق نرهظي تايكيرمألا ءامنلا

 ىف ةثونآلاب طبتري ال هنآل حاجنا| نم فوخلاب ءاسنلا روعش عم « زاجنالاب
 نوكي امدنع ضفرلاب روكذلا نم ريثك رعشي ةقيقحلا ىفو ٠ ةيكيرمألا ةفاقثلا
 طبترت ىتلا زاجنالا تالاجم ىف كلذو « ةريبك ةجردب افكأ ثانالا ءادأ

 « فولام وه امع فالتخالا جئاتن ءاسنلا ىثخت مث نمو « روكذلاب ةداع
 دقتعت امدنع نكلو ٠ ىعامتجالا ذبنلل ابنجتو « حاجنلا ىلع كلذ تالضفم

 ضعب ىف روكذلا ىلع نقوفتي نهئاف لوبقلا بلجيس حاجنلا نأ ءاسنلا
 ٠ تاساردلا

 ءاسمتنالا ىلا ةجاحلا - ب

 الءعن 55+ مقئاتنقعقهه ءامتنالا ىلا ةجاحلا انثحتو ٠ اريثك نيرخألا ةبحص

 ٠ اندرفمب اهلمع نم رثكأ نيرخآآ سانأ عم ءايشأ لمعب

 رايتخا ةيفيكل ةنراقم ةساردب « 7ءمو» شئرف ثبازيلا» تماق دقو

 ةجاحلل ةعفترملا ةجردلا ىوذ نم صاخشالا نيب ةيبيرجتلا ماهملل قيفرلا
 ٠ ءامتنالا ىلا ةجاحلا ىف ةعفترم ةجرد مهل نيذلا صاخشألاو ؛« زاجنالا ىلا

 ءامتنالا ىلا ةجاحلا ىف ةمعفترم ةجرد مهيدل نيذلا كئلوأ نأ تدجوف
 ىف ةعفترم ةجرد مهل نم راتخي نيح ىلع « ابلاغ مهءاقدصأ نوراتخي
 براضتي امدنعو ٠ ةدكؤملا ةراهملا ساسا ىلع مهءانرق زاجنالا ىلا ةجاحلا
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 ةماقا ىلا ليمنس انناف ءامتنالا ىلإو زاجنالا ىلا ةجاحلا : ناعفادلا
 صاخشألا عضيو ٠ انيدل ىلعالا ةجردلا تاذ ةجاحلا ساسا ىلع انتارايتخا
 ماقملا ىف لمعلا ةلمكت فده زاجنالا ىلا ةجاحلا ىف ةعفترملا ةجردلا ووذ

 ٠ لمعلا ةلمكتل نيرخآلا عم لمعلا ةربخب مهعاتمتسا فده نم رثكأ « لوألا

 هبنملا عفاود - 5

 نزاوتلاب .ظافتحالا ىلا ةفداه نوكت نأ ىلا شطعلاو عوجلا عفاود ليمت
 نئاكلا ىدل ةيجولويزيف ةجاح كانه نوكت امدنع رهظت اهنأ ىأ « ىويحلا
 نئاكلاب دوعت ءاملا وأ ماعطلا : فدهلا ىلا لوصولا قيقحت ناو « ىوضعلا
 امدنع ناسنالا نأب لوقلا نكميو ٠ ةرقتسملاو ةتباثلا هتلام- ىلا ىوضعلا
 ٠ هتراثاو هب تمدطصا ىتلا تاهبنملا ضفخب موقي هناف برشي وأ لاي

 نم امامت ةفلتخم ةعومجم اهيدل تاناويحلاو ناسنالا نأ ودبي نكلو

 هيبنتلا ةدايز ىلا فدهت ىتلا عفاودلا كلت ىهو « كلذك ةثوروملا عفاودلا

 هبنملا عفاودب عفاودلا هذه ىمستو « هريثيو ىوضعلا نكئاكلاب مدطصي ىذلا

 هيبنتلا وأ ةراثالا نم رخآ عونب ابلاغ هتاذ ناسنالا دميو 5ةتنانآ انه 569

 فك املك هنأ ثيدح ثحب نم رهظو ٠ ةندندلاو ريفصتلاو ةظقيلا مالحأك

 ةيمويلا لامعألا تحبصأ ةراثالا ىلع ةلادلا لاعفألا هذه لثم نع نانئنالا

 بائتكالاو رتوتلاب روعشلا دادزيو « داهجالاو رجضلاو للملل ةريكم ةفولاملا
 ٠ ةيراكتبالا لامعآلا صقانت عم ةلآ هئأب درفلا روعشو

 ةءوممرج اس1 ىسمحلا هيبنتلا : هبنملا عفاود نمضتتو

 .٠ اهعم لماعتلاو 135ه1ماد13005ه ةكيبلا ةجلاعمو 50108805 فاشكتسالاو

 ٠ ىلي اميف ليصفتلا نم ءىشب اهل ضرعنو
 ىسحلا هيبنتلا أ

 ةعماج ىف ظحلا ءادعس نم باللدلا ضعب لصح تاينيسمخلا رخاوأ ىف

 اهتقو ناكو) مويلا يف ارالود نيرثع ىلع ادنكب لايرتنوم ىف «لج كام»
 ٠ عى الأب مايقلا : العف نمضتت ةبرجت ىف كارتشالل كلذو « (اريبك اغلبم

 عوضوم ىلا ىمتنت ىتلا ةبرجتلا هذه ىلع « 28762025 نوريه» فرشأو

 ٠ 5هدقدتإب 2م219244097 ىسحلا نامرحلا

 عداخم ىف 0 ةريخص لزع تارجح قف ةبرجتلا ةذه قف بالطلا عضوو

 ةباصع ىف مهعرذأ تعضوو « نينيعلا اوبوصعم مهو اهيلع اوعجلحضا ةكداه

 نينطلا الا مهللا « ءىش ىأ ىلا عامتسالا ,نوعيطتسي اونوكي ملو « ةدامض وأ
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 لوافتل ةحارلا نم ةليلق تاقوأب مهل حمسو « فييكتلا زايهجل رمتسملا

 نه ةلاحر نوضوخنملا قي كلذ ادع اميفو. :تاجاحلا ءاضتو تايغولا
 ٠ (1 -69 لكش رظنا) ديقملا هبنتلا وأ هيبنتلا نم نامرحلا

- 
 0 ل

 ناوخلا طاعت: نكلحاتي تيوب سهلا ناموحلا ق ةيرجت# (6215] :لكف
 ىري هلعجت ال ثيحب هينيع ىلع ةباصعلا ظحال ٠ ابيرقت رفصلا ىلا ةيناسنالا
 لجستو ٠ هيدي َّق سمللاب ساسحالا بجحت ىتلا عارذلا ةدامضو ) ائيش

 : 211 تاهجتؤم ةروصلا ةنق ىف كئلسألا

 ررقو « جيهنو مربتو رجض ةلاح ىف بالطلا حبصأ ةليلق تاعاس دعبو
 سوالهلا هذه نأ ىرخأ ثوحب تركذ) ةيرصب سواله اوأر مهنأ مهنم ريثك
 ةهيبش رظانمو ةيسدنهلا لاكشآلاو طقنلا نم ةيرصب روص ىف ترصحنا
 وأ نامزلا ىلا (نيعاو ريغ) نيهجوتم ريغ اوحبصأو « (ةظقيلا مالحأب
 ؛« تقولا نم ةرتف ىذل زيكرتلا وأ حضاولا ريكفتلا ىلع نيرداق ريغو « ناكملا
 تريغتو « اهلح مهنم بلطو لكاسم مهل تيطعأ امدنع افيعض مهؤادأ ناكو

 نم ريثك فشك امك « فورظلا هذه لظ ىف اضيأ 15556 خملا مسر زاهج ةءارق
 ةربخل ةرشابم ةيلاتلا ةيلقعلا تارابتخالا ىف مهئادأ ف صقانت نع نيصوحفملا
 جتنو « ةيلقعلا مهفئاظو ىلع ءىس ريثأت اهل ناك ىتلاو ؛ ىمحلا نامرحلا
 ىضرملا ضعب اهبرجيو اهربخي ىتلا كلت نع اريثك فلتخت ال ضارعأ اهنع
 اهتلمكت نع اوفقوتو « براجتلا هذه نيصوحفملا نم ريثك كرتو ٠ نييلقعلا

 مهتبغرو ةيلاملا زفاوحلا نم لك نم مغرلا ىلع كلذو « ةبرجتلا ةياهن لبق
 ٠ ةيملعلا ةفرعملا ف ماهسالا ىف

 ىف نيصوحفملا نم بلط « ةهيباشم ةريثك تاسارد كلذ دعب تيرجأو
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 . ةدمل ءىفاد ءام اهب ةبوبنأ ىف ةبقرلا ىتح ءاملاب نيرومغم اودقري نأ اهادحا
 ٠ ةجرد لقأ ىلا ةيسحلا تاهبتملا ضفخت ةلواحم ىف كلذو « ةديدع مايأ
 نأ رهظ نكلو « ةعبتملا تاءارجالل اعبت ام دح ىلا جئاتنلا تفلتخا دقو
 نوباصم .« نيرقتسم ريغ نولملمتم تالاحلا بلغأ ىف  نيصوحفملا
 نأ رسهظ دقل ٠ ايلاعفنا نوبرطضم « نوجيهتم « نورتوتم « لسكلاب
 ةقيرطب كلسي هنأو « هبنتلا ىف ريغتلا نم ةنيعم ةجرد ىلا جاتحي صخشلا
 ٠ اهبايغ ةلاح ىف ةيسكع

 ةعدمددقم» 5ءءالسو ةراثالا نع ثحبلأ

 « ةراثالا ىلا ةجاح  ةنيابتم تادوتسمب  مهيدل دارفآلا نأ رهظ دقل
 تافزاجمب اوموقي ذا « تاربخلاو تاساسحالا ىف عونت نع ثحبلا ىلا وأ

 صاخشالا ضعب ثحبيو ٠ تاربخلا هذه لثم ىلع لوصحلا لجأ نم

 دقف ٠ مهريغ نم رثكأ طاشنلا نم ةعفترم تايوتسم ىلا نيدهاج نوعسيو
 لاوط نويزفيلتلا ةدهاشمل ةنيكسو ةعد ىف سولجلا هرجمب صخش ىخري
 رخآآ صخش رعشي ال نيح ىلع ٠ مويلا لوط باتك ةءارقب وأ « ةرهسلا
 «لكيسوتوملا» بكري وأ ءاقدصألا لباقي وأ سئنتلا بعلي مل ام اضرلاب

 وأ

 ٠ هيمدق ىلع زيسي

 ةماقالا ناكمو لخدلا ىوتسمو ةملعتملا تاربخلا نع رظنلا فرصبو

 نم ةضفخنم تايوتسم نوقلتي امدنع ةحارلاب نورعشي سائلا ضعب ناف

 ةيرطف لماوعب تايوتسملا هذه ددحتنو ٠ نيرخآ نم سكعلا ىلع « هيبنتلا
 ٠ ريبك دح ىلا

 ةراثالا نع ثحبلل اسايقم 2« دة# «نامركوز نفرام» ممص دقو

 هيبنتلا وأ ة:0881 هيبنتلا ىوتسم سيقيل 5و5 5هءاطع ةءولم 555)

 براجت لالخ هيلا ريصيس امب ابنديو « درفلا هنع ثحبي ىذلا 01

 ٠ سأيملا اذه دونب نم ةئيع (؟ - 4) لودج نيبيو ٠ ىمحلا نامرحلا

 سايقملا اذه ىلع ةعفترم ةجرد ىلع نولصحي نيذلا صاخشألا ليميو
 اوسمخني نأ كلذك نكمملا نمو « ىمحلا نامرحلل المحت لقأ اونوكي نأ ىلا

 ةطشنالل اوعوطتيو « ةيسنجلا تاربخلا ةسراممو ريقاقعلا ىطاعت ىف

 ديدج عون نع امئاد اوثحبيو « ةذاشلا براجتلا اوسراميو « ادج ةرطخلا

 اوعتمتسيو « ةفزاجملاب مستت ةطشنأ ىف اوطروتيو « ةيسحلا تاربخلا نم

 ل قر



 : ىه لماوع ةعبرأ سايقملا اذه نمضتيو ٠ للملا اوبنجتيو ةراثالاب
 ٠ تارماغملاو ةراثالا نع ثحبلا ١

 ٠ عافدنالا ىلا ليملا : فكلا مدع - ؟

 ٠ تاربخلا نع ثحبلا * 

 - للملاب ةباصالل ةيلباقلا

 عسضو نم ةراثالا نع ثحبلا سايقم دونب نم ةنيع (؟ - 1) لودج
 رايتخا صوحفملا ىلع نيعتي « نيليدب نم دنب لك نوكتيو « «نامركوز»
 ٠ فصو لضفأ هرعاشم وأ هلويم فصي ىذلا ليدبلا

 )١(  1نيلمملا وأ ءايبغالا صاخشألا ىلع ربصأ الس .
 ابيرقت هيلا ثدحتا صخش لك ىف اعتمم ام ائيش دجأ انايحأ ل ب ٠

 ) >. 105اهدريو سسارعلا كسي نأ بجي لدقجلا مسرلا ٠
 نامآلاو مالسلاب اروعش انحنمي نأ بجي ليمجلا مسرلا ب ٠

 )(  1نم اعون مهيدل نأ دبال تالكيسوتوملا نوبكري نيذلا صاخشألا-
 مهسفنأ ءاذيا ىلا ةيروعشاللا ةجاحلا :

 هبكرا وأ «لكيسوتوم» دوقأ' نأ بحأ ب ٠

 ) - 1 )5نمآ درف لك هيف نوكي ىلاشم عمتجم ىف شيعأ نأ لضفأ
 ديعسو ٠

 خيراتلا ىف ةرقتسملا ريغ مايألا ىف شيعأ تنك ول لضفأ - ب .
 ) - 1 )6ام دح. ىلا ةفيخم دعت ءايشأ لعفب موقأ نأ انايحأ بحأ ٠

 ةرطخلا ةطشنالا بنجتي ساسحلا سصخشلا ل ب ٠

 ) )5ىعانصلا ميوثتلا ريثأت تحت نوكأ نأ بحا الل أ ٠
 ىعانصلا ميوئتلا ريثأت تحت نوكأ نأ بحأ ب :

 )(  - 1«ضرعلاو لوطلاب» شيعلا وه ةيمهأ ةايحلا فادها رثكأ
 هنكمي ام لك ناسنالا برجي نأو ٠

 ةداعسلاو مالسلا دجن نأ وه ةايحلا ىف ةيمهأ فادهآلا رثكأ - ب ٠
 ) 1 )4تالظملاب زفقلا برجأ نأ بحأس ٠

 كلذ ناكأ ءاوس « ةرئاطلا نم زفقلا برجأ نأ ادبأ بحأ ال - ب
 هنود مأ «توشاراب» قيرط نع ٠

 ) - 1 )1دوعتلل تقولا ىمفنل ىطعأو جيردتلاب هرابلا ءاملا ف لخدأ
 عليهه٠

 درايلا ٠
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 تاذ ةرجح ىف حيرتسأ نأ لضفأ « ةزاجا ىف نوكأ امدفع- 1 (18)

 ٠ ريثو شارف
 ٠ . ركسعم ىلا بهذأ نأب رييغتلا لضفأ « ةزاجا ىف نوكأ امدنع ب
 اوناك ول ىتح ايلاعفنا نيربعم نونوكي نيذلا صاخشالا لضفأ - 1 )1١(

 ٠ ةليلق ةجردب نيئزتم ريغ
 ٠ نينكاسلا نيئداهلا صاخشالا لضفأ - ب

 ٠ دحاو ناكم ىف لمعلا لضفأ- 1 (1؟)

 ٠ رفسلا بلطتي ىذلا لمعلا بحأ ب
 ٠ دراب موي ىف لزنملا نم اريثك جورخلا عيطتسأ ال أ (1)

 ٠ دراب موي ىف طاشنلاب ايلم اشعتنم نوكأ - ب
 ٠ اهتاذ هوجولا ةيؤر دنع للملا ىنبيصي- 1 )١4(
 ٠ موي لك ءاقدصأ اهب مستي ىتلا ةحيرلا ةفلألا بحأ ب

 اهراتخا اذا ةيلاتلا دوئبلل ةدحاو ةجرد عضوت : سايقملا حيحصت
 ب١٠ بخ (أمل 2 أل / بت 210 2 بز 2« با“ ع ١9 (اأ١: صوصفملا

 ةعفترملا تاجردلا ريشتو « تاجردلا عمجتو 11١4 ٠ 4 ابا“ ءابال ع١

 ٠ ةراثالا نع ثحبلا ىف درفلا ةجرد عافترا ىلا ( + )٠0

 ىتلاو « ةراثالا نع ثحبلا ىف ةريبك ةيدرف قورف نع ثوحبلا تفشكو
 نوررقي نيذلا دارفألا ليمي ذا « ةفلتخم فقاوم ربع ةتباث ةمس اهنأ حضتا
 فصو ىلا ةايحلا تالاجم نم دحاو لاجم ىف ةديدجلا تاربخلاب عاتمتسالا
 ىلع ةعفترملا ةجردلا طبترتو ٠ ىرخآلا تالاجملا ىف نورماغم مهنأب مهسفنأ
 سامفذالا : اهتم ةيكولسلا صئاصخلا نم ددعب ةراثالا نع ثحبلا سايقم
 تالظملا» زفقلاك ةريطخ لامعأو نهم ناهتماو ةرطخ. تاياوهو تاضاير ىف
 ٠ لابجلا قلستو ءاملا تحت صوغلاو قئارحلا ءافطاو تالكيسوتوملا بوكرو
 ةراسجد نوفرصتيو « ريقاقعلاو ةيسنجلا تاربخلا ىف عونتلا نع نوثحبيو
 ؛ رامقلا ىف ةرماغملا عم « نيباعثلاو مالظلاو تاعفترملاك ةفيخملا فقاوملا ىف
 ٠ ةريبك ةعرسب تارايسلا ةدايقو « ةبيرغلا ةمعطألا ليضفتو

 لعافت ةقيرط ىف ةراثالا نع ثحبلا ىف فالتخالا رثؤي نأ نكمملا نمو
 ةجردب ةراثالا نع نوشحابلا رعشي نأ نكميف ؛ ضعب عم مهضعب دارفألا
 ةايح نوشيعيو نولمم ةضفخنم ةجردب ةراثالا نع نيثحابلا نأ ةعفترم

 ةجردب ةراثالا نع نيثحابلا نأ نوريخأآلا ىري نيح ىلع « ةديقم ةبيتر

 ٠ ةشئاطو ةجتنم ريغ ةطشنأ ىف نوطروتم ةعفترم
 - « جاوزلا كيرش رايتخا ىف ةمهم تاهاجتالا هذه نوكت نأ نكمي امك

 همس ةءا١ د



 جاوزالا ىدل ةراثالا نع ثحبلا تاجرد نيب ىرهوج طابترا كاسنهف
 نم جاوزلا ىلا ةعفترم ةجردب ةراثالا نع نوثحابلا ليمي ذا تاجوزلاو

 ءىبنم ةمسلا هذه ىف قافتالاو ماجسنالا نأ ٠ حيحص يعلو : .ههكارطن

 ةعفترم ةجرد ىلع نيجوزلا دحأ لصح اذاف ٠ ىج'اوزلا قفاوتلل رشؤمو
 !دج ةضفخنم ةجرد ىلع هنيرق لصحو « ةراثالا نع ثحبلا سايقم ىف ادج
 امدنع صاخ هجووب كلذ قدصيو « دادزي ىجاوزلا قفاوتلا مدع لامتحا ناف

 جراخم كانه نأ كلذ ىف ببسلا نوكي دقو ٠ ةعفترم ةجوزلا ةجرد نوكت
 ىدل هنم رثكأ جاوزلا جراخ جوزلا ىدل ةراثالا نع ثحبلل فراصمو
 ٠ ةجوزلا

 لثمألا هبنتلا وحن ىعسلا
 ىقدل طاضشنلل دادعتسالا وأ طاشنلا نم ماع قىوتسم م01 هيبنتلا

 ٠ ناويخلاو ناسنالا ىدل ةيعفادلا نم ماع ىوتسم وه وأ « ىوضعلا نئاكلا

 تايوتسم ىلا ىدؤت شطعلاو عوجلاك عفاودلا ضعب نا رهظ دقل
 هذه ضيفختل برشن وأ لكأن امدنعو « ىوضحعلا نئاكلا هبثنتث نم ةعفترم

 .ثافوأ ىفو ٠ انئيدل هبنتلا تايوتسم ىفيفختل اضيأ لمعن اننئاف عفاودلا

 بكرن وأ ىثمتنل بهذن ناك « هبنتلا تايوتسم ةدايز ىلع لمعن انناف ىرخأ

 سشيعن ىتلا ةثيبلا فشكتسن وأ ؛« للم وأ رجض ةلاح ىف نوكن امدنع ةرايسلا

 ٠بعرلا مالفأ دهاشن وأ ؛ اهيف

 سانلا نأ نم ةضقانتم ودبت ىتلا تاظحالملا هذه رسقن نأ اننكمي فيك

 ىرخآ تاقوا ىفو « هبنتلا ضفخ ليبس ىف انايحأ لمعت ايندلآ تاناويحلاو
 هذه: نيب قبيفوتلا سفنلا هانسملع شعب لوادي ©. هتدايز لجأ نم لتعم
 ةبسنلاب ةيلاثم دعت هبنتلل تايوتسم نع ثحبن اننأ مهضارتفاب تاظحالملا

 ىف امك ةضفخنملا ةجردلا نم انيدل هبنتلا تايوتسم ريغتت نأ نكميو ٠ انل
 عزفلا تالاح ىف امك ةعفترملا ةجردلا ىلا « مونلا لالخو ءامغالا تالاح

 هيمسن ام ىلا لصتف رثكأو رثكأ تايوتسملا هذه دادزت دقو « بضغلا وأ
 ٠ ديدشلا جيهتلا وأ بعرلا ةلاح

 ىلاشم ىوتسم هيدل اذم دحاو لك نأ اضيأ سفنلا اطلع نم ركفا) امك

 موقي هئنأو « ماري ام ىلع هنأب هدنع رعشي نأ بلغي ىذلاو « هبنتلا نم

 ةضفخنم هبنت تايوتسم مهيدل نيذلا سانلأ ناف ( هجو نسحا ىلع هفئاظوب

 نيسلاج مهتقو مظعم نوضقي ذا « ةنيكسلاو ةعدلا ةايح ابلاغ نولضفي

 نم ةعفترم تايوتسم مهيدل نيذلا صاخشالا نأ نيح. ىلع ٠ نيخرتسم

 تاجاردلا بوكر وأ ءاضفلا ىف رفسلا : لكم ةطشنأ نع نوثحبي هبنتلا

 اسس 485 ل



 ةعطاقتملا تاملكلاك ةدقعملا تالكشملا لحب كلذك نومتهي امبرو « ةيراخبلا
 ٠ ةبعصلا

 العا عو-12هلنود لش" نوسدود - زكربي نوناق

 نم عفترملا ىوتسملا نأ ىلع (5 ه4 لكش رظنا) نوناقلا اذه صني
 ىوتسملا اذه اندعاسيو ٠ ايبسن لهسلا لمعلا ىف ءادألا نسحي ةيعفادلا
 مدقم الطر 1١18 نرت ةأرمأ تحفر فيك ريسفت ىلع ةيعفادلا نس عفترملا

 ناك هرمع نم ةنماثلا ىف القط ذقنتل الطر 15٠٠ اهنزو غلبي ىتلا اهترايس
 ٠ اهتحت عقو دق

 ظفتحي نأ لضفألا. نم ودبيف ادج ادقعم وأ ابعم لمعلا نوكي امدنعو
 ٠ ةضفخنم تايوتسم ىف هتيعفاد ىوتسمب درفلا
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 («نوسدود  زكريي» نوناق : (95-0) لكش

 ءايشالا ةحلاعمو فاشكتسالا ب

 ردصي هلعجي هل ةبمنلاب فولأم ريغ دّيدج ناكم ىف ناويحلا عضو نأ
 ام ناكم ىف ءىبتخي دقو « ماعلا جيهتلا ضعبب أدبت « ةددحم تاباجتسا

 ةئيبلا هذه ىف نكر لك فاشكتسا ىف أديي كلذ دعب هنكلو « ةنيعم ةدم

 : ٠ هل ةبسنلاب ةفولام حبصت ىتح. ةديدجلا

 هب كوخ ال



 نأ ىلا ليمن انئاف ةيمويلا ةايحلا ليصافت نقتنو انتكيب فلأن نأ دعبو
 نوكت ال امدنعف « ىناويحلا ىوتسملا ىلعو ٠ ديدج هيبنت نع ثحبن
 فدشكتست نأ ابلاغ لضفت اهناف ةعفترم ةجردب عوجلاب ةعوفدم نارتفلا
 ماعطلا ىلا ةرشابم هجوتلا نم رثكأ اهل ةفولأملا ريغ تاهاتملا تارمم
 هثعاب نوكيو « بابلا لفق حتفي فيك ملعتي فوس درقلا نا ٠ افده هفصوب
 ةدرقلا عتمتستو ٠ ةذفانلا نم لطي نأ ىلع ارداق نوكي نأ وه كلذ ىلا
 اهنأ ىلع مدختست «درق» ةملك ناف ةقيقحلا ىفو « اهتاذ ةطشنالا ةيعونب

 براجتلا نم ددغ فشكو ٠ اهبلجت ةعتم ةيأل ءايشألا ةجلاعم نع ربعي لعف
 ةفلتخم ةيكيناكيم تالآ تعضو اذاف « العف ءايشألا ةجلاعم بحت ةدرقلا نأ
 - « نارملاو ةسرامملاب ةراهم رثكأ حيصيو « اهكف ىف ادبي فوسف درقلا صفق ىف
 اذا نكلو ٠ اهتجلاعمب عاتمتمالا ريغ ىرخأ ةافاكم ىلع لصحي نأ نود
 ريغتي فوسف هنع زاغلالا دحأ داعباب اهيف موقي ةرم لك ىف درقلا انمعطأ
 ةليسو درجم هنأ ىلع هيلا رظنيو 2 زغللا ةجلاعمب مامتهألا دقفيو ) هكولسم

 ٠ ماعطلا ىلع لوصحال

 كلذو ىرخلأ ىمدو دهملا باعلأ وأ «؛ةخيشخش» لافطآلا ىطعن اننأ

 ضعب ىفو ٠ اهب اوكسميو اهودشيو اهوجري نأ نوبحي مهنأ فرعن اننآل
 ىوضعلا 'نئاكلا طقتلي ذا « اهصحف فدهب تاعوضوملا ةجلاعم متت نايحألا
 فشكل ةلواحم ىف ءازجألا ربتكيو « ءازجأ ىلا هعطقيو هيلا رظنيو ءىثلا
 صضعب ليجستب 510ععا «هيجايب» ماق دسقلو ٠ هنع تامولعملا نم ديزم
 ريظف ٠ ةركبملا هتايح ىف ريغصلا لفطلا تاباجتسا ىلع ادامتعا تاظحالملا
 طيخ. دش ملعتي نأ هنكمي لفطلا ةايح نم ىلوألا ةليلقلا روهشلا لالخ هنأ

 دعي نأ نكمي ةجلاعملا لاكشأ نم لكش وهو « ةفلعم «ةخ.يثخش» ليخ

 عزنب لفطلا موقي عباسلاو سماخلا نيرهشلا نيبو ٠ اعتمم - هئاذ ىف -
 ىف لفطلا ادبيو ٠ «ةيامغتسالا» ةبعل اعقوتم ههجو ىلع نم شامق ةعطق
 وأ هفلخ دجوت ىتلا ءايشألا ىلا رظذلا ىف ةرئاعلا ىتح ةنماثلا روهشلا
 ةارجت ىف لخطلا ادبي رشع ىداحلا رهشلا لودعبو ٠ ىرخأ ءايشأ تحت
 ٠ اهعضو وأ اهناكم ريغيف ؛ ءايشالا

 افولام ايطمن ارمأ صحفلا وأ ءاصقتسالا كولس نم عاونآلا هذه دعتو
 كتاوت عالطت سالا بح. هيمسن نأ نكميو « هومنو لفطلا ىلا ةبسنلاب
 حضتي ٠ اهبئاوج نم بناج ىآ ىف هتئيب عم لماعتلا ىلا درفلا ةجاح وأ
 . ىوضعلا نئاكلل ةيجولو زيف ةجاح ةيأ نع رظنلا فرصب اعفاد هفصوب ومني كولسلا اذه نأ
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 ناودسعلا يف ةيعفادلا لماوعلا

 صخش ءاذيا هب دصقي ىذلا كولسلا هنأب 4887855108 ناودعلا فرعي

 كمدق عباصأ ىلع دحأ ساد اذاف « ةينلا وأ «دصقلا» ةملك ىه فيرعتلا

 نم سيلف « ةرشابم رذتعاو « محدزم سيبوتأ ءوأ مارت ىف دصق ريغ نم
 كراوج ىلا صخش راس اذا امأ ٠ ناودعلاب كولسلا اذه فصت نأ لمتحملا

 حبصتسف « كمدق ىلع ةوقب سادو « ةيلكلا ةبتكم ىف ركذتست سلاج تنأو
 مهملا لاؤسلا نكلو ٠ جمسلا ىناودعلا لعفلا اذه لثمل ةدشب ارئاث ابلاغ

 ؟ عفاودلا دحأ  هتاذ دح ىف  ناودعلا دعي له : وه

 ازفاح هفموب ناودعلا

 ةريرغ ةفاط أشنتو « ةيرطف ةيساسأءةزيرغ ناودعلا نأ «ديورف» دقتعا

 لكش قى ايجراخ اما اهغيرفت متي ىتحن ىوضعلا نئاكلا لخاد ىف توملا
 ٠ اهريمدتو تاذلا ميطحت ىلا هجتت لاعفأ لكش ىف ايلخاد وأ « رهاظ ناودع
 نكلو « ناودعلا نم صاختلا ةيناكمال ةيسنلاب امئاشتم «ديورف» ناكو

 تاطابترا نيوكتب هتدش ليدعت لاوحالا نسحأ ىف + هيأر ف  نكمملا

 تايرابم ةدهاشمك) ةليدب تاسفنتم ريفوتيو « سانلا نيب ةيباجيا ةيفطاع
 ٠ ( ةيضايرلا باعلألا ق كارتشالا وأ ةمكالملا

 تربلا» ىلا هبتك باطخ ىق ناودعلا ىف هئارآ نع «ديورف» ربع دقلو

 ةبصع دوهجب امتهم ريخآلا ناك ذا « 1988 ماع « ةطسواعأ» نياتشنيأ

 ىتلا بابسألا ىف هيأر نع «ديورف» لاسف « ىملاعلا مالسلا ةماقا ىف ممألا

 نكمملا نم له : «نياتشنيأ» لعءاستو « برحلا ىف نوطروتي سانلا لعجت
 ؟ بيرختلاو ضغبلا ىف ةديدش ةبغر ىرشبلا نئاكلا ىدل نوكي نأ

 لعجت نا اذسج لهنلا نم دنا + ىلي اني قلذ ىلع «ةيورق#ا باج
 ضخبلا ةزيرغ وه ناسنالا ىف لاعف ءىش كانهو « برحلل اسمحتم ناسنالا
 ىريثم دوهج عم  قيرسصطلا فصتنم ىف  لباقتت ثيح «؛ بيرغتلاو
 تلوحت دقل ٠ عونلا اذه نم ةزيرغ دوجوب دقتعأ ىننا : فيضيو ٠ برحلا
 ٠ ءايشآلا ىلع ايجراخ بصنت ىتلاو « بيرختلا ةزيرغ ىلا برحلا ةزيرغ

 اد ةهةدس



 (ةطابحال' نع جي زفاح ناودعلا نأ اوضرتفاو « ةزيرغ وا ىرطف '
 نأب هؤالمرو ((درالودل) هحضو ىذلا «ناودعلا 55 طابحالا» ضرف ملسيو

 ٠ نودهعلا رفاح هيلع بترتي فده ىلا لوصولل صخشلا دوهج ةقاعا

و أ صخشلا ءاذيا ىلا ةرودن كولسلا عفدي ىذلاو
 ) طسدحالل بيسملا ءىشلا

 ةدئاسلا ةباجتسالا وه ناودعلاو ٠ زفاحلا اذه ناودعلا نع ريبعتلا ضفخيو

 دق ناودعلا ناك اذا ىرخآ تاباجتسا ثدحت نأ نكمي نكلو « طابحالل

 . ايرطف دعي ال ناودعلا ناف ضرفلا اذه ساسأ ىلعو ٠ ىضاملا ىق بقوع
 ثحبي نأ بجي ازفاح ناودعلا لازامف ةماع ةلاح طابحالا نأ امب نكلو

 ىلإ ليمن ائنأل ١ ةعئاش ةركف  ازفاح هفصوب  ناودعلا ةركف دعتو

 نم عون هنأ ىلع ( صاخشألا نيب ةصاخبو) لا0اع6©56 فنعلا ىلا رظنن نأ

 ةقاط نم اعون ناك ول امك ١ ىنالقعلا ريغو ىراجفنالاو ءىجافملا كولسلا
 نويزفيلتلاو فحصلا ليمتو ٠ اسفنتم اهل دجت ىتح نوكتت ىتلا ناودعلا
 مئارججلا ضعب ضرعن ذا ؛ ةركفلا هذه عيجشت ىلا مئارجلا فصت ىتلا
 ؛عوضخلاو ءودهلاو ملحلاب 'وفصو دارف' اهبكتري ىتلا ةيشحولاو ةعينشلا
 صاخشألا ءالؤم مظعم نأ رهطظ دقف كلذ عمو «٠ ةأحف اورجفنا مهنكلو

 ٠ ىناودعلا كولسلا نم ليوط خيرات مهيدل

 ناودعلل ةيجولويبلا نا

 باطقأ قيرط نع طيسبلا ىبرهكلا هيبنتلا نأ ىلع ةلدألا ضعب رفاوتت

 كولسلا هنع جتني (سومالا' ربياهلا) ديهملا ىف ةنيعم قطانمل (ةعورزم
 « اهرعش بصتنيو « اهقيض ةضطقلا رهظتف « تاناويحلا ىدل ىنئاودعلا

 ءاهصقق ىف عوضوم رخآآ ءىش ىأ وأ «؛ رافلا مجاهتو « اهنيم ةقدح عستتو

 ريظنا)' امان اريام اكولس ةيهملا ف: ىرخلا ةقطنم :هيبنت بيعت :ناح ىلع
 ةدرقلا ىدل ناودعلا كولس نع ةهباشم ىرخأ قرط فشكت امك ١46( ٠ ص

 لتق هل قبسي ملو لمعملا ىف دلو (شحوتم راف) ذرجل نكميو ٠ نارئفلاو
 عم هتاذ صفقلا ىف مالس ىف شيعي نأ )2 رخآ لتقي اشحوتم ارأف ىأر وأ رأف

 ضقني فوسف « ةئيعم :ةايبصع تايواميدكب رافلا ديهم ريثأ اذا نكلو ٠ رأف

 ىتلا اهتاذ لتقلا ةقيرسلطب هلتقيو « صفقلا ىف هكيرش رافلا ىلع ذرجلا

 لبحلا لصفت ةبقرلا ىف ةديدث ةضع : امامت شحوتملا ذرجلا اهب موقي

 هلامأو هتابعر وأ درفلا عفاود ةقاعا وه 15محدوؤنةغمه طابحالا )١(

 ٠ اهفده ىلا لوصولا نع

 هل كج اسل



 تناك 'ةيرطف لتق ةباجتسا ريثي ىبرهكلا هيبنتلا ناك ول امكف ٠ ىكوشلا
 ةعومجم نقح مت اذاف « كلذ نم سكعلا ىلعو ٠ ةنماك ةنكاس لبق نم

 لتقت نارئف ىف ؛ خملا نم هتاذ ناكملا فك ىف ببستت ىرخأ ةيبصع ةيئايميك
 . اتقؤم ةملاسم ناركفلا هذه حبصت ؛ ايتيؤر درجمب نارثفلا ايئاقلت

 ةقطنم ىف ىرطفلا ناودعلا طامنأ ىف مكحتلا نوكي ايلعلا تاييدثلا ىفو

 ىتلا ةدرقلا ناف « ةريخلاب ارثأت رثكأ طامنألا هذه نوكت كلذلو « ءاحللا

 وأ) دحاو ركذ : ةدايسلل ىمره بيترت اهيدل نوكتي تاعومجم ىف شيعت
 «عوضخلا نم ةفلتخم تايوتسم نورخآلا ذختيو « دئاقلا حبصي (نانثا

 روكذلا ةدرقلا مجاهي هناف رطيسم درق ديهم  ايبرهك  هبني امدنعو
 ةضفخنم ةلزنم هل درقل هتاذ هيبنتلا جتنيو « ثانالا محاهي الو نيعضاخلا
 لكشب ثدحي ال ىئاودعلا كولسلا ناف اذكهو ٠ عوضخلاو نبجلا كولس
 ىلا ريشت ءاحللا ىلا ةلاسر ثعبي نأ نكمي ريخألا ناف ٠ ديهملا ةراثاب ىلآ
 ىتلا ةباجتسالل هرايتخا ىف ءاحللا نكلو « هطيشنت مت دق ناودعلا زكرم نأ
 نع هتايركذو « ةئيبلا ف ثدحي امب ةيادبلا ىف متهي فوس « اهب موقي
 ٠ ةيضاملا تاربخلا

 سفنلا ءاملع ضعب ناف « ناودعلل ةزيرغ ضارتفا نع رظنلا فرصيو

 نم ةنيعم عاونأ ىف مكحتت خلا ىف ةيبصع ةزهجأ ةدع دوجو نوضرتفي
 ىبرمهكلا هيبنتلا قيرط نع ايلمع ةزهجألا هذه طيشنت نكميو « ناودعلا
 ترفساو ٠ خملا جيسن ىف قزمت وأ ملا ىف مرول ةجيتن وأ ىئايميكلا وأ
 وهو ىماسألا ىركذلا ىسنجلا نومرهلاب نارثفلا نق» نأ نع براجتلا ضعب
 ىوتسم ضفخنا اذاو « رارصابو رارسمتساب لتاقتت اهلعجي نوريتستستلا
 نأ رهظ ىرخأ ةيحان نمو ٠ اءعوده رثكأ تاناويحلا حبصت نومرهلا اذه

 زارفا برطغضي امدنع ةرشابم ضيحلا لبق ام ةرتف ىف دادزت ءاسنلا مئارج
 قلقلاو رتوتلاب ءاسنلا نم ريثك رعشتو « ةيوثنألا هيسنجلا تانومرهلا
 ٠ ةيئادعلا لويملاو

 (تامزيناكيم) تايلآب . ايندلا تاناويحلاك  نوزهجم رشبلا نا
 ةقيرطب اوكاسي نأ نم مهنكمت « مهيدل ىبصعلا زاهجلا نيوكت ىلع دمتعت
 دقو ٠ ىفرعملا طبضلا تحت نوكي تايلآلا كلت طيشنت نكلو « ةيناودع
 ظفتس ظةصتةقع خُذ ىف ةيوضعلا ةباصالا ىوذ نم دارفألا ضعب فرصتي

 ىو ٠ ءايوسآلا ىدل ىناودعلا كولسلا ريثي ال هيبنتل ةجيتن ىناودع لكشب
 ثودح راركت ددحتي نكلو ٠ الطعم ىكاحللا طبضلا دعي تالاحلا هذه
 ىتلا فقاوملاو « اهذختي ىتلا لاكشألاو « ءايوسالا ىدل ىناودعلا كولسلا
 ٠ لوألا ماقملا ىف ةيعافتجالا تارثؤملاو ملعتلاب « اهنع فشكي
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 ناودعلل ةيئيبدلا سسألا

 وأ ةزيرغغ هفصوب ناودعلا موهفم ىعامتجالا ملعتلا ةيرظن ضفرت
 ةباجتسا ةيأ نع فلتخيال ناودعلا نأ ضرتفتو « طابحالا نع اجتان ازفاح
 وأ ةظحالملا قيرط نع ناودعلا ملعت متي نأ نكمملا نمف ؛ ىرخأ ةملعتم

 ٠ (؟65؟ ص رظنا) هثودح لامتحا داز معدت املكو « ديلقتلا

 ضعب هجعزت وأ « هفادهأ دحأ ةقاعال ةجيتن طبحي ىذلا صخشلا نأ

 فوسو « ةراس ريغ ةيلاعفنا ةراثا نم ىناعي ةبيصعلا ةطغاضلا ثادحألا
 ىلع ادامتعا كلذو « ةيلاعفنالا ةراثإلا هذه اهببست ىتلا ةباجتسالا فلتخت
 . ةبيصعلا فقاوملا ةهجاومل اهمادختسا درفلا ملعت ىتلا تاباجتسالا عاونأ
 وأ « ىدتعي وأ « نيرخآلا نم ةدعاسملا بلطي نأ طبحملا درفلل نكميو
 رومخلا ىف سمغني وأ « ةبقعلا ىلع بلغتي نأ ادهاج لواحي وأ « بحسني
 رثكأ ةروصب طابحالا تهنأ ىتلا ىه ةباجتمالا نوكت فوسو ؛ تاردخملاو
 اساسأ ناودعلا طابحالا ريثي هذه رظنلا ةهجوول اعبتو ٠ ىضاملا ىف احاجن
 تاهاجتاب ةضيغبلا فقاوملل ةباجتسالا اوملعت نيذلا صاخشألا ىدل
 ٠ «ارودناب» نيب امك ىناودع كولسو ةيئاودع

 ملعتلا ةيرظنل اعبت ةيلاعفنا ةراثا ىلا دوقت ةضيقبلا تاريخلا نا

 نع درفلا قيعا فده سامتلا ةروص ىف  طابحالا دعيو « ىعامتجالا

 ريثت ىرخأ تاربخ كانه نكلو . تاربخلا هذه دحأ هيلا لوصولا
 رودص لامتحا نم ةيلاعفنالا ةراثالاو ىمسجلا بعتلا ديزي ذا 2« ناودعلا

 «تاساردلا ىدحا ىفف ٠ هريثث ىتلا تامالعلا ترفاوت اذا ىناودعلا كولسلا

 ريغو ةراسج ةرهيمت فام ةنهمبل لمكلا ةهثم بلع نيذلا نوصرخقلا فقك
 لضظ ىف اولمع نوصوحفم هنع فشك امع ديزي ال اناودع ءاوهلا ةددجتم

 «ءايناودع اجذومن نيتعومجملا اتلك دهاش نأ دعبف كلذ عمو ٠ ةدراب فورظ

 مهئارظن نم اناودع رثكأ ةراح ةرجح ىف اولمع نيذلا نوصوحفملا حبصأ
 ٠ ةحيرم فورظ ىف اولمع نيذلا

 ديزت نأ نكمي ةراس ريسغ تاهبنم نع جتنت ال ىتلا ةراثالا ىتحو
 نيذلا نوصوحفملا كلذ لاثم « ناودعلل ةريثملا تاهبنملا ةرضح ىف ناودعلا

 رثكأ اوحبصأ « اهب اوماق ةفينع ةيندب تانيرمتل ةجيتن هبنت ةلاح ىف اوناك
 مل نيذلا نيصوحفملا نم رثكأ ؛ لبق نم مهبضغأ صخش هاجت اناودع
 بضغي مل ىذلا صخشلا هاجت ناودعلا نكلو ٠ نيرامتلا هذه لثمب اوموقي
 ايسنج راثي ىذلا صخشلا نأ رهظ امك ٠ فينع طاشن دعب دزي ما نيصوحفملا
 نم هجعزأ صخش هاجت اناودع رثكأ حبصي « ةيسئج مالفأ ةدهاشم ةجيتن
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 نيصوحفملا نكلو ٠ ةريثم ريغ امالفأ دهاش ىلا صخشلا نم رثكأ « لبق
 ٠ قباس جاعزا دجوي ال امدنع اناودع رثكأ نونوكي ال

 ضغب  ةيلاعفنالا ةراثالا نأب جاثنتسالا ىلا تاساردلا هذه تدأو

 ةريثملا تاهبنملا دجوت امدنع ناودعلا ةدايز ىلا ليمت  اهردصم نع رظنلا
 ىف هظحالن ىذلا فنعلا كولس نم ريبك ردق عجري نأ نكميو « ناودعلل
 نع ةجتانلاو ةعفترملا ةراثالا تايوتسم عيمجت ىلا ةرصاعملا تاعمتجملا
 ٠ ناودعلا ريثت ىتلا تاهبنملل عساولا راشتنئالاو « ةيمويلا ةايحلا طوغض

 دقف « ةيئيبلا لماوعلا نم ديدع ريثاتب ناودعلا اشني ىرخأ ةيحان نمو
 رقي الثمف « ناودعلا تايوتسم ديدحت ىف ارود ةرسآلاو ةفاقثلل نأ رهظ

 كلتمت ملاعلا ىف ةبسن ربكأ مهيدنو « برمحلا ةيعورشمب نويكيرمألا

 برضلا مدختسيو « ةيرح لكب اضعب امهضعب ناجوزلا برضيو « تاسدسملا
 مادختسا ىلا سيلوبلا لاجر أجليو « مهءانبأ ءابآلا برضيو 2« سرادملا ىف
 نود ويالملا طسو ىف 1٠٠٠١ شيعب كلذ نم ضيقنلا ىلعو ٠ فنعلا
 ةقالع نع ىرخأ ثوحب تفشكو ٠ مهيدل ةفورعم ريغ ةميرجلاو « سيلوب
 لالتعاو قلقلا رهاطمو ناودعلا نم لكو ةدئازلا ةيناكسلا ةفاثكلا نيب

 ,صخشلا اهيف شيعي ىتلا ةرجحلل ريغصلا مجحلا نأ دجو امك « ةحصلا
 ٠ ةردكم ةيجازم تالاح هيلع رهظتو « ةح.ارلا مدعب اروعش كلوي

 هديلقتو ناودعلا ةاكاحم
 نم اسهملعت نكمي ةيناودعلا تاباجتسالا نأ تاساردلا نم ددع فشك

 نع ربعي ادشار اصخش اودهاش نيذلا ةناضحلا لافطأ نا ٠ ديلقتلا لالخ
 ديلقتب كلذ دعب اوماق ةريبك ةيمد هاجت ىناودعلا كولسلا لاكشأ فلتخم
 ناودعلا جذامن ةظحالم نأ رهظ امك ٠ ةيناودعلا دشارلا اذه لاعفا نم ريثك
 ٠ ىلعفلا ناودعلا رودص لامتحا ديزت (نوتركلا مالفأ وأ ةيحلا جذامنلا)

 | ناودصهعلا ميعدت

 نم اهوملعت ىتلا ةيناودعلا تاباجتسالا نع ابلاغ لافطاألا ربعي
 امدنع وأ « لاعفألا هذه لثم ميعدت متي امدنع ةيناودع جذامن ةدهاشم
 ةيناودعلا تاباجتسالا ملعت نكميو ٠ اهميعدت مت ةيئاودع جذامن نودهاشي
 نا ٠ اهيلع بترتت ىتلا جئاتنلا ساسأ ىلع معدتو « ةظحالملا لالخ نم

 ٠ كولسلا ليكشت ىف مهم رّودد موقت هميعدت مت ىذلا ناودعلا جئاتن

 نويزفيلتلا جمارب ىف فنعلا ةدهاشم

 امنيسلا وأ نويزفيلتلا ق فنعلا دهاشم نم ديزم ةدهاشم ربثأت ام
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 نم ريثأتب .نيدهاشملا ىدل ناودعلا راثي لهو ؟ ىناودعلا كولسلا ىلع
 نودلقي لافطألا نأ رهظ دقل ؟ اجذومن هفصوب فنعلا كولس ةدهاشم ةرثك

 تاسارد نم حضتا امك«مالفألا ىف وأ عقاولا ىف دوجوملا ىناودعلا كولسلا
 ةنيعم جماربل لافطالا ةدهاشم تاعاس ىف مكحتلا اهيف مت « ةديدع ةيبيرجت

 رثكأ اوحيصأ افينع امليف اودهاش نيذلا لافطألا نأ « نويزفيلتلا ىف

 نيذلا لافطألا نم وكلا ىلع كيذي 3 مهدادنأ عم مهتاقالع ق ةيناودع

 ٠ فينع ريغ اءليف اودهاش

 ددصع نيب ةيباجيا ةقالع نع ةيطابترالا تاساردلا نم ددع فشك امك
 ىناودعلا كولسلا ىلا نلافطألا ءوجل ”ةجنردو نويزفيلتلا ىف فنعلأ لور

 رظنا) لاحلا ةعيبطب ةيلعلا ىنعي ال طابترالاو « ةيصخشلا مهتاعارص لحل
 تعدتتو' 4 نويزفيلتلا ةدهاشم تاداعل ةيلوط ةسارد تيرجسأو 7 (115 ص

 نأ رهظف«(ةنس 5 + نم مهرامعأ) لئاط ةثامئامث ةلاح تاوئس رشع ةدل
 ةفكأ فنعلا نم ردق ربكأ نمضتت ىتلا جماربلا نولضفي نيذلا دالوألا
 نمضتت جمارب نولضفي نيذلا هالو نع ةيصخشلا مهتاقالع ىف ةيناودع
 رثكأل ةيصخش ةلباقم تيرجأ تاوئس رشع دعبو ٠ فنعلا نم اطيسب اردق
 «(اماع ١9 ؛ 48 مهرامعأ تحبصأ) نييل مألا نيضوحملا نم ةثامعبرأ نم

 ظبترت ةعساتلا نس ىف نويزفيلتلا ىف قنعلا ضورع ةدهاشم ةرثك نأ خضتاف
 . رشع ةعساتلا نس ىف دالوالا تدل ةيناودعلاب ايباجيا

 ؛ دالوالا لعفي امم ريثكب لقأ ةجردب ىناودعلا كولسلا ديلقت ىلا نلمي نهنأب
 ٠ تانبلل ىئاودعلا كولسلا معدبل ام اردان ثيدحلا عمتجملا ىفف

 ةعانص ىف نيلماعلا ىواعد ضحدت جئاتنلا ةذه نأ حضاولا نمو

 ضعب نودهاشملا غرفي ذأ ةديفم دعت فنعلا ةدهاشم نأ نم نويزفيلتلا
 صضفخني كلذبو « ةدهاشملا هذه لالخ .* م . نب ةصاخلا ةيئاودعلا مهتاعزن

 ١ . ةيداودمع اعتاب مهمايق لامتحا

 ؟"ىعامتجالا كولسلا ىف فنعلا ةدهاشم رثؤت فيك
 نيب ناودسملا ديزت فنعلا ةدصهاشم نأ ىلا تاساردلا ةيبلاغ ريشت

 : اهنم ةدع قرطب كلذ متيو ؛ لافطالا راغص ىدل ةصاخبو صاخشألا

 طامنأ ديلقت ىلا لافطألا ليمي : كولسلل ةيناودعلا بيلاسألا ملعت )١(
 وأ راعص لافلطأل تالاحلا نم ددع رشن دقو 3 اهتاذ ىناودعلا كولسلا

 امك ٠ نويزفيلتلا ىف هتدهاشم مهل تقبس افينع العف ةقدب اودلق نيقهارم
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 ةنقتملا قرطلا ضعب ىببتد مهت راهم نيسحتب رابكلا نيمرجملا ضعب ماك

 ٠ نويزفيلتلا اهضرع ىتلاو ةميرجلل

 ةفينع ةينويزفينت جمارب لفطل' دهاشي امدنع : ةراثالا ةدايبر («)

 ( ةفينع ريغ جمارب دهاشي امدنع هنع ةيلاعفنالا ةيحانل' نم ةراثا رثكأ .وكي

 ٠ (©)0ةينافلجلا دلجلا ةباجتسا ىف ةيرهوجلا ةدايزلب تسيق امك كلذو

 ايلاعفنا راغصلا لافطألا رشي : فنعلا راركتب ةيساسحلا ليلقت (؟)
 عم ضفخنت ةيلامعفنالا مهنباجنس' نكلو « فنعلا دهاشمل مهتيؤرل ةجيتن
 فنعلا ةدهاشم ةرثك تناك ول امكف ٠ فنعلا ضورعل رركتملا ضرعتلا

 رثؤي نأ نكميو « اهريغو فقاوملا ءدع هاجت ادلبتم :رتاف صخشلا لعجت

 ةايحلا ىف ىناعت ةيحض ةدعاسمل نشسنالا دادعتسا ضافخنا ىف كلذ
 . ةيعقاولا

 هتاعفد ىف انبلغأ مكحتي : ىناودعلا كولسلا طباوض ضفخ (4)

 ىف ةبغرب رعشنو نيبضاع نوكن نأ نكمي اننأ نم مغرلا ىلع ةيناودعلا
 ةديدع طبضو حبك لئاسو ناف « انررض ىف ببست وأ انيضغأ صخش ءاذيا
 ناجهتساو ماقتنالا' نم فوخلاو بنذلاب روعشلا اهنمو «كلذ لمع نم انعنمت
 ةيناودعب فرصتي رخآ صخش ةظحالم نأ ىلا براجتلا ريشتو ٠ نيرخآلا
 نأ نود نودتعي نيرخألا ظحالن اهدنعف «؛ طبضلا وأ حبكلا اذه فعضي

 ٠ انتيناودع نع فشكلل ةيلباق رثكأ نوكن اوبقاعي
 ىصخشلا عارصلا لحي : تاعارصلا لحب ةصاخلا ءارآلا هيوشت (0)

 لئاسوب هلح نم رثكأ ىمسجلا ناودعلاب امنيسلا وأ نويزفيلتلا ةشاش ىلع
 ىوقلا ىتفلا ىرنو « لتقلا تايلمع عيمجب لاطبألا موقيو ٠ ابلاغ ىرخأ
 هنأ ىلع رهظي ال كولسلا اذه لعجت ةفينع قرطب فيعضلا ىلع رصتني
 مالفألا نأ انبلغا فرعيو « اضيأ ةيقلخ تارربم هل نأ ىلع لب طقف لوبقم
 اننورطاشي ال لافطألا راغص نكلو « اليلق الا عقاولا هبشت ال تالسلسملاو
 ٠ دهاشي امل هيوشت ثدحيف « ىأرلا اذه

 ىنواعتلا كولسلاو ةيباجيالا تاهاجتالا ضرعت ىتلا جماربلا نأ امبو
 نأ نويزفيلتلا ةعانصل نكميف « صاخشالا نيب ناودعلا ضفخ ىلا ليمت

 بلغتلا ىف اوحجن تالطبو لاطبأآل ضرعت نأب ةليلج ةماع ةمدخ ىدؤت
 ٠ ةفينع ريغ اهنكلو ةيوقو ةئداه ةقيرطب باعصلا ىلع

 0ةلدستع ةالط 865م0م256 (6518)ةينافلجلا دلحلا ةباجتسأ )١(

 ؛ ةيلامفنالا ةراثالل ةجيتن دلجلل ىبرهكلا ليصوتلا ىف ريغتلا ةجرد ىه
 ٠ ةيقرعلا ددخلا طاشن ىف ريغتلاب  ايثزج .. رثأتت امك
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 ىلا ىدؤت « ىوضعلا نئاكلا لخاد ةراثالا نم ةلاح ةيعفادلا ١

 ىلع لمعتو « ام ةجاح. نع ةلاحلا دذه جتنتو 2« فده نع ثحاب كولس

 . ٠١ ١ ههيجوتو هطيشنتو كولسلا كيرحت
 » ىعامتجالا وأ ىمسجلا صقنلا وأ نامرحلا نم ةلاح ةجاحلا ب "؟

 0 0 ىلا عرنت

 هعضو ىذلا ىمرهلا ميظنتلا اهمهأ ةديددع تافينصت عفاودلل - 4

 ٠هبنملاب ةلصتم «ةيعامتجا«ةيلوأ : عاونأ ةثذاث ىلا اهانفنص دقو «ولسام»

 ىلا مسجلا عزني ذا « عفاودلا لمعل جذومن ىويحلا نزاوتلا ه0
 ميظنتلا ىلا ةسعزن نع ناسنالا فشكيو « ةتباث ةيلخاد ةكيبب ظافتحالا

 ىجولويزيفلا نيلاجملا نمضتيل أدبملا اذه عستيو « ةريثك تالاح ىف ىتاذلا

 ىجولوكيسلاو. ٠
 ىف ركسلا ىوتسم ضافخنا : نم لك هبني « ىلوأ عفاد عوجلا 1

 عفاد ميظنتب ديهملا موقيو « دبكلاو مفلا ىف لابقتسالا ءاضعأو مدلا

 ٠ ماعطلا لوانت كولس ىف ريبك رثأ ةيكيبلا لماوعللو ٠ عوجلا

 صخشلا ىدلو ةيثارو اهنم رثكأ ةيجولوكيس ةلكشم ةئادبلا دعت ا

 هماصط لوانتيو عوجلاب ربكأ اروعشو ةينهدلا ايالخلا نم ديزم نيدبلا
 ٠ لوألا ماقملا ىف ةيجراخ تاهبنمل ةباجتسا

 شطعلاب روعشلا هبنيو 2 عوجلا عفاد نم ىوقأ شطعلا عفاد /

 ديهملا ةقطنم ىف قو ةيلكلا قف ةدوجوملا تالبقتسملا نكلو 2 روزلاو مقلا فافج

 ٠ شطعلا عفاد ميظنت ىف 5 زكرم رودب ناموفت

 ةيماختلا ةدملا موقتو 0 عوسنلا ءاقبل قرورض عفاد سئجلا - 9

 مظنيو « اهتفيظوو لسانتلا ءاضعأ ومن ىلع رثؤت ىتلا تانومرهلا طبضب

 تارئثؤملاو ةربخلا نم لكلو « دقعملا ىمسنجلا كولسلا عاونأ بلغأ ديهملا

 ةيلثملا ةبسنجلا دعتو 4 ناسنالا ىذل عفادلا اذه ىف ريبك ريثأت ةيفاقثلا

 ٠ نييمدآلا ىدل سنجلا عفاد تافارحنا نيب نم ىشجلا لوحتلاو

 ةجاح ةجسنالا ةباصا نع داعتبالاو ملألا بنجت ىلا ةجاحلا ٠

 ىدل ملألا كاردا ىف ةربخلاو ملعتلا رثؤيو « ىوضع نئاك ىأ ءاقبل ةيساسأ

 ٠ نييمدألا
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  1١ةيئيدبلا فورظلاو تانومرهلا نم لك ىلع ةمومألا كولس دمتعي «

 اهريغ نم رثكأ ةيمدآلا مألا كولس ىف رثؤت ملعتلاو ةربخلا نكلو ٠

 « ناسنإلا ىدل ةمهم ةيعامتجا ةجاح زاجنالا ىلا ةجاحلا 9
 ٠ اهتأشن ىف ريبك رود نيسردملاو ةرسآللو

 ٠ ءاقدصأ نب يوكتو نيرخآلا

 ةراحتألا نع ثحبلا ىلا عفاود ناويحلاو نانالا ىدل هس 5

 ٠ ىصحلا نامرحلا بئثجتو تاساسحالاو

 ٠ هقيقحت ىلا ىعسي طاشنلا وأ هبنتلل لثمأ ىوتسم ناسنا لكل 6

 ةيعفادلا نم عفترملا ىوتسملا نأ ىلع «نوسدود  زكريي» نوناق صنيو
 8 ايبسن لهسلا لمعلا ف ءادألا نسحب

 ١ - ءايثألا ةجلاعمو فاشكتسالا ىلا ةجاح ناويحلاو ناسنالا ىدل ٠
 ٠ ثاكلتمم ميطحت وأ صخش ءاذيا ىلا دصقي كولس ناودعلا ب ذ١ا/

 ةيرطف ةزيرغ ناودعلا نأب «ديورف» ضرف ىلع ةادألا رفاوتت : الا

 ناودقلا نأ يلع اه د ىلا  ناهرب كانهو +. :توملا ةزيرغ نعءاشلت
 : . (هفادهأو درفلا عفاود ةقاعا) طابحالا نع جتني

 ٠ (ةملعتم ةباجتسا)

 ىف ميعدتلاو ديلقتلا نم لك رثأ ىعامتجالا ملعتلا ةيرظن زربت - ٠
 ٠ ةيناودعلا ةباجتسالا ملعت

 ىف اهنوري ىتلا فنعلا دهاشم ةاكاحم ىلا لاسفطألا ليمي ١
 قرطب مهل ىعاتجالا كولسلا ىف دهاشملا هذه رثؤت ثيح. « نويزفيلتلا

 ل

 ٠ ىتس

 عساتلا لصفلا عجارم

 2 باوطلا ديس : ةمجرت ٠ سفنلا ملع لخدم ).١948٠( فوديفاد كك

 . بطح.وبأ داؤف : ميدقتو ةعجارم ٠ مازخ بيجن « رمع ذومحم

 ٠ ؟ ط « رشنلل ليه ورجكام راد : ةرهاقلا

 ؛« لوشآلا لداع : ةمجرت ٠ سفنلا ملع ىف ةمدقم (19الا/) جيتيو  "؟
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 ٠ رشنلل ليه ورجكام راد : ةرهاقلا ٠ رافغلا دبع مالسلا دبع

 دمحم دمحلأ : ةمجرت ٠ ةيصخشلا ةساردل ةمدقم )١99٠( نل د

 ةفرعملا راد : ةيردنكسالا ٠ لاينلا دمحلأ ةسيام « قلاخلا دبع
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 رش أعل الصمل |

 تالاعغعكفالا

 كةسسميلفمن

 ٠ لاعفنالا فيرعت - صم
 ٠ تالاعفنالا فينصت

 ٠ لاعفنالا تانوكم
 ٠ تالاعفنالاو عفاودلا نيب ةقالعلا

 . لاعفنالا سايق 5
 ٠ رهاظلا كولسلا
 . لاعفنالت ةيجولويزيفلا تابحاصملا ب
 0 ريدقتلا سيياقمو تارابختسالا 0 ةيظفللا قرلحلا مما كلم

 ٠ بذكلا فشاك د

 . لاعفنالا ىف ةيجولويزيفلا تاريغتلا
 ٠ ملعتمو ىرطف ىلاعفنالا ريبعتلا
 ٠ لاعفنالل ناجذومن

 ٠ بحلا 1

 ٠ قلقلا - ب
 ٠ لاعفنالا تايرظن -

 ٠ لاعفنالل ةيضرملا تاقلعتملا ضعب ٠

 محا دعا دج

 حش ب



 1 ليت تعا ٠ كالاتنش ©؟كددل لدنك



 نيب لعافتلا ىف ةمهملا رصانعلا نيب نم ةيلاعفنالا تاباجتسالا دعت

 ثدحي مهم ربخت لك ىلع ادر تاباجتسالا هذه ثدحتو ) هتكيبو ناسنالا

 رصنع كلذك لاعفنالاو ٠ كولسلا ىف ةوقب تالاعفنالا رثؤت ثيح. « ةكيبلا ىف
 ضعب لاعفنالا بحاصيو ٠ اهل اددحم دعي امك « انتايح ةقيرط ىف مساح
 تابارطضالا نم ديدع ىف ءزج هنأ دقتعيو « ةيضرملا ( تامزيناكيملا) تايلآلا

 ةيلاعفنالا عاجرألا ناف زاجيابو « ةيمسجلا ةيسفنلاو « ةيسفنلا ةيبطلا
 ىلع ءىث لك نأب انساسحاو ةيحصلا انتلاحو انكولسو انتاربخ ىف رئثؤت
 :: مارياغ

 سانلا ضعب ىريف « بلاغ نولب اهمبصتو انتايح- نوكت تالاعفنالا نا
 دنع قرزأو « دسحلا دنع رضخلاو ؛ بضغلا ةلاح ىف رمحا حبصي ناسنالا نأ
 ؛حرفلاب انمايأ المت نأ ةبغرلاو بحلاك ةبجوملا تالاعفنالل نكميو ٠.٠.٠١ ىسآلا

 عزفلاب انالمت نأ نكمي بضغلاو بائتكالاو فوخلاك ةيبلسلا تالاعفنالا نكلو '
 لمعو « اهلمحت نكمي ال ةقاش ةمهم هناك ودبي موي لك لعجتو « ةبهرلاو
 ٠ هدياكن لب هسرامن ال ليقث

 لاعفنالا فيرعت - ١

 تانوكم اهل « ىوضعلا نئاكلا لخاد هبنت ةلاح 513011058 لاعفنالا

 ٠ نيعم ىريبعت كولسو تاساسحاب مستتو « ةيفقومو ةيفرعمو ةيجولويزيف
 ٠ اهيف مكحتلا بعصيو ةأجف روهظلا ىلا عزنت ىهو

 زاهجلا نم ىواثبمسلا عرفلل ايبنت نمضتي  الثم 5688 فوخلاف
 «ريزغلا قرعلا « سفنتلا ةعرس « بلقلا تابريض ةعرس) ىدارااللا ىبصعلا

 ىف ديدهتلا نم اعون كانه نأ فئاخلا كارداو « (تالضعلا ىف دشلا ةدايز

 لاعفنا ةههم© بضغلاو ٠ ام ارطخ هجاوي هنأب صخشلا داقتعاو « ةئكيبلا

 ببستملا ناب داقتعالاو « (راقتحالا وأ ةتاهالاك) ازازفتسا وأ اطابحا نمضتي

 ثدحيو ٠ هدح. دنع هفقوي وأ هئاذياب صخشلا موقي نأ بجي زازفتسالا ىف

 باقتكالاو ٠ ىواثبمسارابلاو ىؤاثبمسلا نيعرفلل هبنت - بضغلا ىف -
 فقوم وهو ؛ لوألا ماقملا ىف ىواثيمسارابلا زاهجلا هبنت نمضتي 2
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 مدعو زجعلاب ةلصتم راكفأ عم ؛ ٍطاضشنلا نع فقوت وأ دقف وأ ةراسخ

 ٠ سأيلاو ةليحلا ةلقو ةيمهألا

 علولاو كابترالاو زازئمشالاو ةريغلاو نزحلاو حرفلا تالاعفناو
 « فقوملا « ةراثالا وأ هبنتلا : ىه تانوكم ةثالث اعيمج اهل (ديدشلا بحلا)

 ةفرعملا ٠

 لقم) فقومل ةباجتسا دحاو تقو ىف لاعفنالا نوكي نأ نكميو
 نأ نكمي بضغلا رعاشم) ةيعفاد صئاصخ لاعفنالل نأ امك « (ديدهتلا

 كلذك لاصفنالا نوكي نأ نكميو ٠ (ةيناودعب فرصتلا ىلا عفادلا ديزت
 مث « بحلا ىف اوعقي نأ نودوي صاخشأ نع عمسن) هتاذ دح. ىف افده
 ٠ (رخآ صخش عم ةيناث ةرم بحلا ىف عوقولا اوبرجيف ةقالعلا هذه نوهني

 تالاصعفنالا فينصت .- ؟

 مدع دح. ىلا لصي تالاعفنالا ىلا ريشت ىتلا تاملكلا ددع ةرثك نا

 تاملكلا ىلا الثم رظنا « اهنمضتت ىتلا ىناعملل ةقيقدلا لالظلا نم دكاتلا
 2 خلاء. ردكلا « ةحارلا مدع « قيضلا « عزفلا « مهلا : قلقلا ئلع ةلادلا

 مدغ « سائتبالا ؛ داوسلا « نزحلا : باكتكالا تافدارم ىلا كلذك رظناو
 نوكتف « خلا ٠٠١. سؤؤبلا ؛ سأيلا + ةيونعملا حورلا ضافخنا « ةداعسلا
 اهمادختسا ىلا ناسنالا ليميو « حوضولا نع ةديعب اهنيب ابلاغ ةقرفتلا

 نايحاأ ىف كلذ نم سكعلا ىلعو ٠ ريبك دح ىلا تافدارتم اهنأ ىلع

 « نطولا بح « سانلا بح : ىتش عاوذأب بحلا نع ثدحتن انئاف  ىرخأ

 نكمي ةفلتخملا رعاشملا هذه نكلو . اهريغو « لامجلا بح « ةرسآلا بح
 ةقرفتلا

 ةئامعبرأ نم رثكأ ىلع لمتشت ةيزيلجنالا ةغللا نأ «زتيفاد» ركذ دقو

 ارسظن ددعلا اذه لازتخا نكمي كلذ عمو « تالاعفنالا ىلع قلطت ةملك
 ىتلا تاملكلا نم ريبك ددع كانهف ةيبرعلا ةغللا ىف امأ ٠ ءامسألا 0
 ةئيدح ةيسفن ةيوذل ةسارد رجت مل نكلو « ةفلئثخملا تالاعفنالا ىلأ ريشت
 + ايدرلطتو ضاحكا ةذه لزعل

 نوثحاب متها ندلو « تالاعفنالا ددع فق سفنلا ماسملع فلتخا دقو

 تاعومجم ق تالاعفنالا عضو نم اننكمت ىتلا لماوعلا نع ثحبلاب نورخأ
 تالاعفذالا فينصتل لماوع ةثالث مدخ. سن اننأ مهضحس ضرتفاو ٠ ىدنعم تاذ

 : ىهو

 - املا



 ١ - .ىجولويزيفلا هبنتلا ةجرد ىهو « 19!عهوأا' ةدشلا ٠

 ٠ ةيبلس وأ ةيباجيا رعاشم دوجو  ؟

 . عوضخلا وأ ةرطيسلا نع ريبعتلا ىلأ ليملا ٠

 ئلع  فيئصتلا اذهل اعبت هيلا رظنلا نكمي الثم ديدشلا بضغلا ناف
 ٠ رطيسم « ىبلس « ةعفترم ةدش هل نأ

 ىلا ماع هجوب  تالاعفنالا رثكأ فنصن نأ نكمي ىرخأ ةيعاان نمو |

 : نيعون
 ١ بحلاو حرفلاك ةراس تالاعفنا ٠

 ٠ فوخلاو بضغلاك ةراس ريغ تالاعفنا .

 لاهمفنالا تانوكم * 

 : ىلي امك بئاوج ةثالث لاعفنالل

 ىف ةنمضتملا هجولا تاريبعت ىف لاعفنالا رهظي : رهاظلا كوئسلا 1١
 دقو « ةدشلاو ةقبطلا ىف توصلا ريغت «' تالضعلاو نيتفشلاو نينيعلا ريغت
 تاكرسصحلاو تاءاميالاو « موجهلا وأ ىرجلاك رهاظ طاشن ثدحي
 ٠ ١ ثاراشالاو

 2« تالامقتلالا نم اريثك بحاصي وهو“: يجولويزيفلا ربقتلا 0

 بلقلا تايرغ « دروتملا هجولا : ىجولويزيفلا طاشنلا ةدايز ىف صخلتيو
 عاستا « تالضعلا رتوت ةدايز « ةشعرلا « عفترملا مدلا طغض « ةعيرسلا

 شامكنا) ةريرعشقلا « (قيمعلا ريغ) ىحطسلا سفنتلا ؛ نيعلا ةقدح

 ٠ ىوشح طاشن « (لاعفنالا نم دلجلا

 اهتدشو هرعاشم ىلع صخشلا مكح. : ةيلخادلا تاكاردالاو رعاشملا . «

 ٠ اهتيعونو

 تالاحلل سايقم ىأ اهسيقي نأ بجي ىتلا .ةثالثلا بناوجلا ىه هذه

 وأ قايسلا وه رخآ ابئاج بئاوجلا ةذه ىلا فيضن نأ نيعتيو ٠ ةيلاعفنالا

 نم نيعم عونل ريثم وه له ؟.هيلع مكحي فيكو « درفلاب طيحملا فقوملا
 ؟ بحلا وأ بضغلا وأ فوخلا وه له ؟ رعاشملا
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 امك ةيفرعملاو ةيفقوملاو ةيجولويزيفلا : ىه تانوكم ةثالث ىلا تالاعفنالا
 )1١-١( ٠ لودج نيبي

 ةعئاش تالاعفنا ةثالث تائوكم ؛ )٠١  ١( لودج

 قرعم
 ءرطخلا ىف داقتعالا
 | ١ بنجتلا ىف ةبغرلا

 . ءاذيا ىف ةبعرلا 7
 زازفتسالا ىف ببستملا بضغلا

 مدعو زجعلا راكفأ

 ٠ .ةيمهألا

 تالاعفنالاو عفاودنا نيب ةقالعلا 4

 كولسلل اريثم ذاثم بضغلا نوكي دقف « تالاعفنالاب ةقيثو ةقالع عفاودلل

 بايغ ىف اضيأ ثدحي نأ نكمي كولسلا اذه نأ نم مغرلا ىلع ؛« ىناودعلا
 عفاودلا لعفت امك ههجووتو كولسلا طشنت نأ تالاعفنالل نكميو ٠ بفقلا

 كولس اضيا لاعفنالا بحاصي نأ نكميو ٠ ءاوسب ءاوس ةيعامتجالاو ةيلوألا
 اضيآ لب طقف ايوق اعفاد سنجلا دعي ال ذا « نيعم عفاد نع جتان ىأ عوفدم
 تاطاشنب لغشنن انناف « افده تالاعفنالا نوكت دقو ٠ ةقيمع ةذلل اردصم
 ٠ ةعتملا بلجتس اهنأ فرعن اننآل ةنيعم

 لاصفنالا ةفيرعت كلذكو « لاعفنالاو ةيعفادلا نيب ةقالعلا ةعيبط دعتو
 ةيبلاغ لوقي نأ نكميو ٠ سفنلا ملع ىف ةموسحم ريغ تاعوضوم هتاذ
 نوفنصي مهنكلو ؛ تالاعفنا نزحلاو حرفلاو فوخلاو بضغلا نا : سانلا
 اهفصوب لمعت ىوضعلا نئاكلل تالاح اهنأ ىلع بعتلاو شطعلاو عوجلا
 ةقرفت كانه تسيل ؟ الاعفنا شطعلا دعن ال اذامل ؟ قرفلا وه امف ٠ عفاود
 نأ هادؤم « امهنيب زييمتلل اعئاش اساسأ كانه نكلو « ةقيقحلا يف ةحضاو
 هجوي ىلاعفنالا ريبعتلا ناو ؛« ةيجراخ تاهبنم امئاد اهريثت تالاعفنالا
 امئاد عفاودلا راثت ىرخأ ةيحان نمو ٠ هريثت ىتلا ةيئيبلا تاهبنملا وحن
 ىف ةئيعم ءايشأ وأ تاعوضوم وحن ةيديبط ةقيرطب هجوتو « ةيلخاد تاهبنمب
 دع ىاع ةقرفتلا هذه قبطنتال كلذ عمو٠كيرشلا وأ عاملا وأ ماعطلاك ةئيبلا

 ماعط ةيؤرك ىجراخ. ثعاب ريثي نأ نكمي لاثملا ليبس ىلعف « تالاحلا نم
 ٠ انلخاد عوجلا ىلع ةلادلا تاراشالا بايغ ىف عوجلا « هتحئار وأ ىهش
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 نم ديدشلا نامرحلا نع ةجتانلا تاهينملاك ةيلخادلا تاهبنملل نكميو
 ٠ لاعفنالا ريثت نأ ماعطلا

 وأ ةينادجولا تابحاصملا سصضعب عفاد هل ىذلا كولسلا ةيدلغالو

 ةايحلا هذه ىف انلاضن ىف امامت نيلغشنم ودبن اننأ نم مغرلابو « ةيلاعفنالا
 ةيعفادلا نع ثدحتن امدنعفابلاغ انرعاشم ىلع زكرن الو « انفادهأ قيقحتل
 زكرتي لامفنالل انثحب ىفو . فده وحن هجوملا طاقنلا ىلع زكرن انئاف
 اننا . كولسلا بحاصت ىتلا ةينادجولا ةيتاذلا تاربخلا لوح انمامتها
 فده زاجنال اندوهج قاعت امدنع امامتهاو ايعو رثكأ نوكن نأ ىلا ليمن
 . (جاهتبالاو ةذللا) ايئاهن فدهلا ققختي امدنع وأ (سأيلاو بضغلا)

 لاعثنالا سايق 6

 . :  ىلي ام ىلا اهفينصت نكمي قرلع ةدعب لاعفنالا ساقي
 ؛ هجولا تاريبعت « هريدقتو كولسلا ةظحالم : رهاظلا كولسلا ١

 ٠ نويعلا لاصتا « قطنلا ةقيرط

 ٠ لاعفنالل ةيجولويزيفلا تابحاصملا ب

 ٠ بذكلا فشاك د

 ٠ ىلي اميف ليصفتلا نم ءىشب قرطلا هذهل ضرعنو

 رهاظلا كولسلا أ

 هريدقتو كولسلا ةلظظحالم : الوأ

 رهاسظلا كولسلا ريدقتل امادختسا قرطلا رثكأ ةقيرطلا هذه دعت

 « قلقلا لثم ؛ ددحم ماع رايعمل ةبسنلاب كلذ متيو« 13118 061+ 5683/1 0م

 !وردقي نأ نيملعملا نم بلط ام اريثكو ٠ خلا ... ناودعلا « باثتكالا
 ؛ ةيعامتجالا ةراهملا « ةيديكوتلا « ىلاعفنالا“بارطضالا : ىف لفطلا ةجرد
 رخآ صخش كولس ريدقت هنم بلطي صخش ىأ ىلع نيعتيو ٠٠٠ نواعتلا
 : اهمهأو ٠ سايقلا اذه ىف رثؤت نإ نكمي ىتلا لماوعلل ايعاو نوكي نأ

 « ةرباثملا : تاحلطصم ىنعت الثمف : تامسلا ءامسأل فلتخملا مهفلا أ
 ىلع نيمئاقلا فلتخمل ةبسنلاب ؛هتاذ ءىثلا باشتكالا « قلقلا « ةقفشلا

 ؟ ريدسقتلا
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 نا ىلا ةفلتخملا انرظن تاهجنوو ةيتاذلا انّؤارآ ليمت : ةلاهلا رثأ - ب

 « ههركن وأ اصخش بحن انك اذاف ؛« سانلا كولس ىلع انماكحلأ ىف رثؤت

 قحلن دقف « هيلع انمكح ىف رثؤت رعاشملا هذه ناف « هرقتحن وأ هب بجعن

 دسافملا لك وزعت نيح ىلع انئاقدصاب لئاضفلا لك  دصق ريسغ نع

 ٠ انئادعأ ىلا

 نوردقي نيذلا سانلا فلتخي دق : ريدقتلا ىلع ةردقلا ف قورفلا -ج
 1 ٠ لمعلا اذه زاجنا ىلع مهتاردق ىلا ةبسنلاب مهريغ

 اهعم وأ نيرخآلا ىدل ةئيعم تامس دض تازيحتلا : زيحتلا ريشأت - د

 . ريدقتلاب مئاقلا ىدل ةيصخشلا ميظنت ىف ةقيمع روذج انهل نوكي دق
 صخشلاب ايبسن ةيحطسلا ةفرصملا نأ ودبي : صخشلا ةفرعم رثأ .. ه

 داقتعالا نم سكعلا ىلع كلذو (ةقيمعلا ةفرعملا نم لضفأ ةيؤبنت ةقد ىطعت
 2 ٠ عئاشلا

 تاريدقتلا نأ «لادنك» نيب : ريدقتلاب مئاقلا .ىدل ةقبسملا راكفآلا و

 ىتلا ةقبسملا راكفالاب اريثك ركاتت بائتكالل ةيكينيلكالا بناوجلل ةيسفنبطلا
 كانه له) ةيباثتكالا ضارمألا فينصت صوصخب ريدقتلاب مئاقلا اهقنتعي
 عم قباطتت ةقيرطب (؟ طقف ةدحاو وأ بافكتكالل ناتزيمتم ناتدحو
 0 ءارآلا هذه نودكؤي مث نمو 4 مهراكفأ

 نأ بيرغلا نم سيلف تاريدقتلا ىف رثؤت ىتلا لماوعلا ةرثكل ارظنو
 صخشلا قيرط نع زجنأأ ءاوس اضفخنم (اهتابث) تاريدقتلا قاستا نوكي

 (الثم قلقلا وأ باكتكالا ىف) هسفنل صخشلا ريدقت نأ اضيأ رهظو ٠ اهتاذ
 ىرن ال نحنف « نوظحالملا اهب موقي تاريدقت عم ةعفترم ةجردب قباطتي ال
 . نورخآلا ائاري امك امئاد ائسفنأ

 هجولا تاريبعت : ايناث ةيحوا

 ريغ لافطألا ىدل لاعفنالا نع ريبعتلا ةساردب «نوراد زلراشت»_متها
 ناسنالا ىف تالاعفنالا نع ريبعتلا» : هباتك قس او نيرصبملا
 ةيروطت ةيرظن «نوراد» مدق ' 1 ماع رشن ىذلاو «تاناويحلاو
 دعت لاعفنالا نع اهب ربعن ىتلا قرطلا نم اريثك نأ ىأرو ٠ تالامفنالل
 لاثملا ليبس ىلعف ٠ ةيوضعلا تانئاكلا ءاقب ىف ةيمهأ اهل ناك ةيثارو اطامنأ
 ررحي نأ ىوضعلا نئاكلا ةلواحم ىلع ضفرلا وأ زازتمشالا ريبعت دمتعي
 .٠ هلوانت مت راس ريغ ءىش نم هسفن
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  هيئاعم طسبا ىف  ىنعي «زازئمشالا» حلطصم نأ نوراد ركذيو
 مهجتلا ناف اجاعزا ببسي زازئمشالا نأ امب نكلو « هقاذم ىف اهيرك ائيش
 ةيامح وأ اديعب هتاذ صخشلا عفدل تاءاميا  همزالي ام اريثكو  هبحاصي
 لوح تاكرحب زازكمشا ىصقا نع ضخشلا ربغيو ٠ هيركلا ءىثلا نم هسفن
  ةقدلا نتاتكتا عم عابستاب مفلا حتفي : ؤيقتلل ةيديهمتلا تاكرحلل ةلئامم مفلا

 هلك نفجلا وأ نويعلا كيرحت وأ ايئزج نوفجلا قلغ دعيو « ةدشب ايلعلا“
 رقتحملا صخشلا نأ لاعفألا هذه ىنغتو « ءاردزالا نع ايوق اريبعت اديعب
 ٠ هيلا رظنلا قحتسي ال

 « ماع لماش ىنعم تاذ هجولا ىف ةنيعم تاريبعت ضعب نأ ودبيو
 نم صاخشإ مها دقف « درفلا اهيف اشن ىتلا ةفاقثلا نع رظنلا فرصب
 ٌنيدنجرألاو ىليشو ليزاربلاو ةدحتملا تايالولا) ةفلتخم تافاقث سمخ
 بضغلاو ةداعسلا : نم لكل هجولا ىلع تاريبعت لثمت اروص (نابايلاو
 ةليلق تابوعم لا اوهجاون ملو ©ةشهدلاو فوخلاو زازتمكالاو نزهلاو
 لكابقلا دارفأ ىتحو ٠ ريبعت لك اهنع فشكي ىتلا تالاعفنالا ديدحت ىف
 لئابق) ةيبرغلا تافاقثلاب ىلعف لاصتا مهل نوكي ال ىتلا ةيئانلا ةيئادبلا
 تاريبعت ديدحت نم اوئكمت (ةديدجلا ايئيغ ىف طقوهك ىناد « 1*ه2ع روف

 ٠ ةحيحص ةقيرطب هجولا

 تاريبعتلل ةلماشلاو ةيرطفلا ةعيبطلاب سفنلا ءاملع ضعب رثأت دقو
 ةيتاذلا انتاربخ ديدحت ىف ةيمهأ تاذ اهنأ نيدقتعم « ةنيعملا ةيهجولا

 ىلا ةدراولا لئاسرلا انربخت ام فقومل ايئاقلت بيجتسن امدنعف « لاعفنالاب
 ىلع « اهب رمنو اهيرجن ةيساسألا تالاعفنالا ىأ هجولا تالضع نم خملا
 ةدش ىلا (اذطب رثكأ ثدحت ىتلا) ةيوشحلا تاساسحالا ريشت نيح
 تظفتحاو « كحضت كسفن تلعج نا كنأ ةركفلا هذه ىنعتو ٠ لاعفنالا
 تسبع اذا امأ ٠ ةداعسلاب ساسحالا ىف أدبت فوسف « ةقيقد فصنل ةكحضلاب
 كانه نأ براجتلا ترهظأ دقف « بضغلاو رتوتلاب رعشت فوسف (ترشك)
 ا سس. لاعفنالا رعاشمو هجولا تاريبعت نيب ةقالع

 66 مالكلا ىف ةيوغللا ريغ بناوجلا : قطنلا ةقيرط : الاثم “>>

 ىلا مالكلا ىف ننيمضتملا لاصتالاو ةيوفشلا لئاسرلا نم ريشك لصي

 نم رثكا « مالكلا صخشلا لوقي فيك انه مهملاف ؛ ىظفل ريغ ىوتسم
 قطني نأ نكمي «معن» نأ وه انه فرطتملا لاثملاو ٠ هنومٌشمو هسفن مالكلا

 « «الهأ « اركش « لضفت» : لثم ”تامثك كلذكو ! «ال» ىنعتل اهب صخشلا

 ٠ ١ ةبراضتم أرومأ اهقطذ ةقيرط ىنعت نأ نكمي

 تنوع



 ذا « مالكلا ىف ةيئادب بئاوجلا رثكأ نم بناج ةيلاعفنالا ةمغنلا نا
 لعفي كلذكو « تاوصألا قيرط نع ةيلاعفنالا تالاحلا تاناويحلا لدابتت
 صكاصخلا ءوض ىلع ةيتوصلا صئاصخلا فصن نأ نكميو ٠ نويمدألا
 : ةقيقدلا سيياقملا لمشتو « تيقوتلا « ةقبطلا ٠ لدعملا : لثم ةيقيزيفلا
 ٠ ءاطخالا ددع « توصلا ةيعون « ددرتلا عيزوت

 نويعلا قيرط نع لاصتالا : اعبار
 ةينمزلا ةرتفلا وه (نيصخش نويع نيب) نيعلا قيرط نع لاصتالا كولس

 اذه سرد دقو ٠ ةسرفتملا ةقدحملا ةرظنلا ىأ نبعلا ةقلمح. اهيف مودي ىتلا

 لعافتلا ىف ثدحت ىثلا ةيريبعتلا تاكرصحلا نم اءزج هفصوب بناجلا
 ةرظنلا هاجتا ىف لخدت ةفلتخملا تايلمعلا نم اريثك نأ ودبيو « ىعامتجالا

 رثكأ رظنيس امك « ةقالع نيوكت لواحيل (ب) ىلا (1) رظني دقف « ةقدحملا
 ناف ةلادحلا هذه ىفو ٠ نيعم عون نم قثوأ ةقالع نوكي نأ ديري ناك اذا
 وأ قيدحتلا نأ ودبيو ٠ قلقلا دلوي ةريبك ةجاردب نصخسش نويع لاصتا

 ركذو « ديدهتلل ةببسم اهنأ ىلع رسفت ةليوط ةدمل ةقدسملا ةرطنلا

 نيوكت ةلواحمل مدختست نأ اضيأ نكميو ؛ امامت ةحيرم ريغ اهنأ نوصوحفملا
 ٠ ةرطيسم ةقالع

 رظنلا اهب مدختسن نأ نكمي ىتلا قرطلا « ثتوهجاع لياجرأ» حضو دقو
 ٠ تاقالعلا نم ةفلتخم عاونأ نيوكتل (ىرخأ تاراشا عم) رخآ صخش ىلا
 وأ بيطقتلا « ماستيالا ) هجولا تاريبعت ىرخآلا تاراشالا هذه نمضتتو
 0 قدسجلا برافقتلا )0 نيعلا ناسا مجح تاريغت 0 (خلا ه6 مهجتلا

 مهنويع نيب لاصتالا نم ليلقتلا ىلا نوليمي نيقلقلا صاخشألا نأ حضتاو

 لظ ىف طقف كلذ رهظ دقو ٠ برجملا نع اديعب رظنلاب كلذو « نيرخآلاو
 ملو « برجملا قيرط نع ةليوط ةدمل ةقلمح نع ةجتانلاو ةطغاضلا فورظلا

 ٠ ايخرتسم صودفللا اهيف نْوكِي ىتلا ةثداحملا تارتف لالخ رهظي

 لاعفنالل ةيجولويزيفلا تابحاصملا ب

 نمضتتو « لمعملا ىلع اساسأ دمتعت اهنأ امك « ةينفلا ةراهملا نم ةعفترملا ةجردلابو « ليجستلا قرطل ةلماكلا ةيعوضوملاب انه سايقلا قرط زيمتت
 ٠ لماوعلا طبضو بيرجتلا

 اهلو لاعفنالا ىف ةئمضتم ةيوضعلا ةيمسجلا بئاوجلا نأ دكؤملا نمو
 هقحلي ىذلا هدحو سيل بلقلا نأ نوشحابلا فشك دقو ؛« ةريثك رهاظم
 ةريثك ثوحب دكؤتو ٠ ةئاثملا كلذكو ىسفنتلاو ىرودلا زاهجلا لب ؛ ربيغتلا

 سل 454



 طبترت ( هتعرسو لاعفنالا ةدش) 8دتم8هدههاناز" ةيلاعفنالا نأب لئاقلا ضرفلا

 ١*4( ٠ ص رظنا) ىدارااللا ىبصعلا زاهجلا جيهتب

 ىبصعلا زاهجلا نم ىواثبمسلا عرفلا ةراثال ةيمسجلا راثآلا نم اريثك نا

 ةبسانملا تالوحملا قيرط نع مسجلا حطس نم اهنع فشكلا نكمي ىدارااللا

 بلقلاو تالضعلاو طشنلا خملا نا « ةريبكلا ةردقلا تاذ تاربكملاو ةقاطلل

 ةجردب (تلوف) ةيبرهك ةوق وأ دهج اهنع جتني اهريغو ةيباعللا ددغلاو
 ناكملا ىلع مضوت باطقأ قيرط نع تلوفلا اذه طاقتلا نكميو « ةليلق

 تاليجست اهنع جتنيو ربكت ةريغصلا تاضبنلا هذهو « دلجلا نم بسانملا

 ش ٠ ةفورعم

 « ةريهشلا ةيلمعملا سيياقملا دحأ ىبرؤكلا رايتلل ديلا ةحار دلج ةمواقمو

 لكل ةديدش ةجردب اساسح. دعيو « ةيقرعلا ددغلا طاشنب امامت طبترم وهو
 باصعنالا وأ ةقثملا « ةديدجلا ءايشألا « هبنتلا ىوتسم ىف تاريغتلا : نم

 ةفاضا دعيو«ةيجولوكيسلا لماعلأ ىف مادختسالا عئاش زاهج وهو ٠ 5عوو

 ٠ قلقلا ةصاخبو ةيناسنالا تالاعفنالل انمهفل ةريبك

 « لمعملا ىف نآلا ىتح ةروصحم ةيسفنلا ةيجولويزيفلا تاسايقلا نا.

 هنا ثيحو ٠ فقوملا ف ىعانص رصنع دوجو ةرورضلاب كلذ ىلع بترتيو
 نيعوطتملا نيصوحفملا ىدل فوخلاك ةيوق تالاعفنا ثدحت نأ نكمملا ريغ نم

 قيض وأ طيسب فوخ ةلاح ىف ىأ ةهباشم فقاوم ىف ىرجت براجتلا ناف

 ريغ ةيسح تاهبنم مادختساب كلذ متيو « ةضفخنم ةجردب رورس مدعو

 راغب نيقلقلا نيصوحفملا تاعومجم ةئراقمب وأ ةنشخلا تامغنلاك ةراس

 هابتنالا تتشت ةنراقمو تالكشملا لح لثم اهتاذ ةطغاضلا فقاوملا ىف نيقلقلا

 نيتءومجملا نيب ىجولويزيفلا لعفلا در ةنراقم كلذ دعب نكميو ٠ خلا ٠..

 ٠ (هل نيضرعملا ريغ لباقم طغضل نوضرعملا « نيقلقلا ريغ لباقم نوقلقلا)

 نأ رهظلا مالآو عادصلاك نفارعأ ىلع تيرجأ ىتلا ثوحبلا ترفساو

 ىتلا ةقطنملا ف تالضعلا نأ ىأ ايلحم نوكي اهنم لك ىف ىلضعلا رتوتلا

 ةيلضعلا تاعومجملا نأ نيح ىلع « ادج ةرتوتم نوكت ضارغألا اهيف دجوت
 ٠ ىبسن ءاخررتسأ ةلاح ىف لظت ىرخألا

 درفلا اهكردي فيكف « ةيجولويٌريفلا تاريغتلا ثودحب ميلستلا عمو
 سانلا نأ ددصلا اذه ىف ثوحبلا جئاتن فشكت نأ شهدملا نم ؟ هلخاد
 ةيجولويزيفلا ثادحالا ىتحو. ٠ ةيلخادلا اهتالاح ىلع ةريبك ةقدب مكحت ال

 ىوتسم وأ بلقلا تابرهض لدعم ىف ةريبكلا ةدايزلاك ةحضاو ودبت ىتلا
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 هذه جئاتن ريشتو ٠ ةقدب امئاد اهريدقت صخشلا نسحي ال ىلضعلا رتوتلا

 تاريغتلا عم اعفترم اطابترا طبتري ال ةيمسجلا تاريغتلا كاردأ نأ ثوحبلا

 ءاهصقني دقو ريغتلل هتباجتسا ريدقت نم درفلا ديزي دقف « ةيلعفلا ةيمسجلا

 ءدبلل وأ عوجلا ليلحتل اهنومدختسي ال ثيحب « ام دح ىلا عوجلا اهثدحي

 ىجراخ. ددحم وه مهيدل لكألا كولس ددحي ام نأ كلذ « ماعطلا لوانت ىف

 . (0/4 ص رظنا) انيب امك

 ريدقتلا سيباقمو تارابختسالا : ةيلففللا قرطلا  ج

 رابتعالا ىف ذخأي نأ بجي ىرشبلا لاعفنالل ريدقت وأ فصو ىأ نا

 ررحتم لكشب ةداع هرعاشم صخشلا فصيو « ةيتاذلا هرعاشمل درفلا فصو

 قرط تعضو نكلو « ةيصيخشتلا ةيكينيلكالا ةلباقلا فقوم ىف ديقم ريغو
 نمضتتو « ةيظفللا ةداملا ليلحت فدهب ةيبيرجتلا ضارغالا ىف مدختست ةيمك
 ٠ .ةيجازملا تالاحلا سيياقمو تافصلا مئاوقو تارابختسالا : قرطلا هذه

 فصين نأ ةداع  ةيجازملا تالاحلا سيئاقم ىف  صوحفملا ند بلطيو
 تافصلا نم ةريبك ةمئاق نيب نم هيلع قبطنت ىتلا تافصلا رايتخااب هرعاشم

 +( ب١ لوهج رظنا)
 ةددعتملا ةيلاعفنالا تافصلا ةمئاق دونبل جذومن : (؟ )٠١  لودج

 رعاضشملا نم اعونتم اددع فصت ىتلأ تاملكلا نم ةعومجم ىلي اميف

 ىرت ةرقف لك مقر لوح ةرئاد عضت نأ كنم وجرملاو ٠ ةيسفنلا تالاحلاو

 ٠ كيلع قبطنت ةرقف لك مقر لوح. ةرئاد عبفت نأ وه
 وا ةملك لكل قيقدلا ىنعملا ىف اريثك ركفت الو ةعرسب كلضف نم بجأ

 ٠ ةرابع

 نواعتم 6 عيظفس 6 طيشن ١

 ساق افينع 64 فئاخ- ؟

 سئاي ١ بيتك - ٠ لوبقم-
 مطحم مىداه ١ ةيويحلاب ءىلم- :

 عبطلا ءىم. 8 جهتبم - ١١ ديحو- 0

 طخاس 1١- 2 (فيظن) ىقن ٠ فيطل - 5
 ةميزعلا طبثم 9١ (عناق) ضار - 4 بضاغ - ٠
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 انفي

 انفو

 نث
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 نضل

 افي

 فواخملا حسم سايقم دونبل جذومن : )٠١-"( لودج

 : تاسميلعت
 نا نكعي ىتلا ءايشالاو تاربخلا وأ فقاوملا ضعبب ةمئاق ىلي اميف

 هب ةلصتملا ةراسلا ريغ سيساحألا نم هريغ وأ فوخلا ببست
 ب

 !دج. اريثك اريثك طسوتم اليلق اقلطم ال

 قيضلا كل ببست دح ىأ ىلا ررقو
 ٠ ةرقف لكل ىلاتلا

 ىف يان تا'الآ نع ةهجتانلا ءاضوضلا ل

 داجسلا ٠

 هل ها ها 3 .٠ ةدحولا 5-5

 ةعفترملا تاوصالا ب
 ل ولا
 روهمجلا مامأ ثدحتلا
 0 ٠ عراوسشلا رودع هس

 نوثحل اة هيلغ ودبي نيل صاخشألا -
 ٠.22 .٠ بيرغ ناكم ف كدوجو

 . 0 ( عوقولا ) طوقسلا -
  58تاراي ٠ ٠ ,5 :

 -- صاخشألا تل 9
 م دن ماا ءابطأ

 ٠ دعرلا

 تا اا وأ راذنالا تارافص تع

 ( ىلاعلا سكالكلا ) تارايسلا
 لشفلا ب
 صاخشأ اهيف سلجي ةرجح لوخد -

 : نورا
 ضرألا نع ةعفترملا نكامألا

 ةعفترملا يتابجلا نم لطت نأ
 ٠.2 . ٠ ناديدلا
 حابشالك ) ةيلايخلا تانئاكلا

 0 8 ٠ ) تيرافعلاو

 (  ٠ ةربأ ) ةنقح. ذخأت نأ
 (بئاجلا) ) ءابرغلا صاخشألا -

 ةيحب ونسوا هل و ضشيفافخلا

 . .0 راطقلاب ةلحر -
 + 2 د١٠ ”ييفقلاب روهشلا هب
 2 ةطلسلا زكرم ق صاخسشألا ب
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 ةرقف لك أرقا ٠
 بسانملا مقرلا لوح ةرئاد

 3 8 1 ١ رفم
 ُ . ١ ١ د

 5 ني د ١ رغص
 37 نإ ؟ 1١ نغم

 3 0 ١ ١ رغص
 0 نإ 0 ١ رغم

 3 0 ١ رفص
 3 .؟ ١ رغم
 5# <: ١ رفص
 ه5” 0" ١ رفص
 كا ا ١  ارفم
 3 9 0 ١ رفص
 03 م ./ ١ رفص
 ًٌ نإ ؟ ١ رفص

 3 نإ 9 رفص
 م 9 ١ رفص

 ًُ 1 نتا أ رفص
 013 3 ؟ ١ رفص

 3 0 ١ ١ رفص
 50 ؟ ١ رفص

 0 0 ؟ 1 رفص
 ُ ١ 1 ١ رفص
 ل ”0 1 رفص
 3 ١ , ٠ رفص
 3 0 1 0 رغص
 3 . ٠ ١ رفص
 3 يا ا ١ رفص
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 ةيلفنلا ايدقت عيفيب نا ضومتفللا :لاؤس: لا صخلتت ىرخل ةقيزط كاذهو
 نكميف « بائتكالاك ةيجازملا ةلاحلا سايقم كلذ لاثم « ىضرف لصتم ربع
 ىف « «ملاعلا ةمق ىلعو « ةجهبلاب روعشلا» نم دتمي اسايقم نمضتي نأ

 دعتو ٠ رخآلا فرطلا ىف «ديدشلا سؤبلاو « ةساعتلاب روعشلاو» فرط .
 ٠ 0 1 لودج رلظنا) سييافملا هذه رهشأ نم فواح 1 حسم مئاوق

 ةهرعاشم ٍفصو ىلع صوحفملا ةدعاسم ىه سيياقملا هذه ءارو ةركفلاو

 - ةغيص ىعدت) جردتم ىمك سايقم ىأ « ةننقم ةغيص ساسأ ىلع ةيئاذلا
 : نيب ةباجالا تالامتحا حوارتت نأك « (تركيل

 ءادج.اريثتك ءاقلطمالا ١

 راثآ نايبلو « ةفيخم مالفأ ةيلاعفنالا ةباجتسالا ىف ريغتلاو « ىسفنلا
 .٠ ريقاقعلا

 نيبيو ٠ درفلا كولس نع ةددحم تارابع ىلع رابختسالا لمتشيو

 ش ٠ قلقلا ةمس سيقي سايقمل الاثم (1 - )٠١ لودج

 قلقلا ةمس سايقم تارابعل جذومن : )1٠١-24( لودج

 مهسفنأ فصو سانلا داتعا ىتلا تارابعلا نم ددع ىلي اميف : تاميلعت
 ام نيبتل « اهل ةيلاتلا ماقرألا دحا لوح. ةرئاد عض مث ةرابع لك ارقا « اهب
 ٠ ماع هجوب هب رعشت ىذلا

 امئاد اريثك انايحأ أدبأ

 ابيرقت ابيرقت
 4 #م# م +٠ . . 0 1١  روربلب رعشأ-)١

 3 " 1 ١ رارقتسالا مدعو ةيبصعلاب رعبتثأ ٠"

 ُ . 1 ٠ ١  ىسفنب عنتقم ىننأ رعشأ 2 "

 4 مب #1 0. ٠ لشاف ىتناك ررعشاأ-ة؛4
 3 0 1 ١ « . . ه.  ةحارلاب رعشأ  ه

 ىف ةمس ىلا ةراشالل مدختست سيياقملا هذه لثم ناف ىنعملا اذهبو
 جاتحن دقو ٠ درفلا بناوج نم رمتممو ايبسن مئاد بناج ىأ ؛ ةيصخشلا

 هيدل اصخش نأي ائملس اذاف « نآلا صخشلا رعشي فيك فرعن نأ ىلا اضيأ
 ريشثك ىأ) اقولق اصخش نوكي نأ ىلا ليمي هنأ ىأ « ةجفترم قلقلا ةمس
 قلقلاب رعشي وه لهف « ةفلتخم ةريثك فقاوم ىف رهظي كلذ نآو « (قلقلا

 ملم عنخ سس



 )5٠١-50( لودج نيبيو ٠ درفلل ةنهارلا ةلاحلا ىلأ كلذ ريشيو ؟ العف نآلا

 : ٠ عونلا اذه نم تارابعل اجذومن

 قلقلا ةلاح تارابعل جذومن : (2 - )٠١ لودج

 مهسفنأ فصو سانلا داتعا ىتلا تارابعلا نم ددع ىلي اميف : تاميلعت

 ؛ اهل ةيلاتلا ةعيرألا ماقرألا دحأ لوح ةرئاد عض مث ةرابع لك أرقا « اهب

 . ةظحللا هذه ىف ىأ « نآلا العف هب رعشت ىذلا ام نيبتل

 اريدك .١ ةجيردبا دهج ىلا ا
 ادج ةطسوتم ام اقلطم

 مودهلاب رعشأ ذ .٠ . . ٠5 ١ ١ 0 ُ
 ٠ ى.5. ء. نامألاب رعشأ ٠ ٠ ١ 1 ١ 3
 «  ةدودشم ىباصعأ نأ رعشأ ٠ ٠. ١ . ٠ 3
 ؛  ىتحار ىلع ) ىننأ رعشأ 4 ٠ ١ 0# 40
 رعشأ هى بالاضطراب  ٠ .٠ ه ١ 0

 نكلو « ضعب عم اهضعب ةمسلاو ةلاحلا : ةيصخشلا سيياقم طبترتو

 ماع هجوب اقلق صخشلا نوكي دقف « تالاخلا لك ىف ةريبك ةجرد ىلا سيل

 ٠ كلذك خيحص سكعلاو « ءاخرتسالاب نآلا رعشي كلذ عمو

 ةيلاعفنا ةلاح سايقل لاثم

 : اهسايق نكمي بناوج ةثالثب مسيات تالاعفنالا نأ نذا لوقلا نكمي

 ١-المصاحبات ةيجولويزيفلا ٠
 ٠ ناطبتسالا ساسأ ىلع ىظفللا ريدقتلا  ؟

 ٠ ةيكولسلا ةظحالملا

 فواخم ىهو) ةذاشلا ..فواخملا نم ىناعي ايسفن ابرطضم ائظحال اذاف

 صخشلا اذه ليحأو « (سانلا نم ءايوسألا فيخت الو اهرربي ام اهل سيل

 ءارج نم هتايح ىف تدلوت ىتلا تابوعصلل ةجيتن ىكولسلا جالعلا ىقلتل
 نع (فوخلا) لاعفنالا اذه سيقن نأ ائئذكميف « ططقلا نم ديدشلا فوخلا

 : ةثالثلا بناوجلا هذه قيرط

1 
 ضينلا لدعم) هلاعقأ دودر سيقنو )2 ةطق مامأ هعضو نكمي

١ 

 (اهريغو ©"تاععطماةسندع نينالوكيتاكلا زارفا ؛ دلجلل ةيئافلجلا ةباجتسالا

 تاهبنملا نم ىرخأ عاونأ ىلا ةنراقملاب صاخلا هبئملا اذه نع ةجتانلا ٠
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 ثيحب « «فوخلا رتمومرت» نع بيجي نأ هنم بلطن نأ نكمي  ؟
 . ططقلل ةبسنلاب قلقلاو فوخلا نم ةيتاذلا هرعاشم لجسي

 ؟ اهيرضيس له : ةطقب هجاوي امدنع ىلعفلا هكولس سايق اننكمي  ؟
 برهيس له ؟ اهنع اديعب اعجارتم زفقي له ؟ هدعقم ىف اسلاج لظي له
 ؟ ةرجحلا نم

 ىف جهنمل اساسأ اهذختن نأ نكمي امك « فوخلا ىلع لئالد ةيكولسلاو
 عم اهضعب ةثالثلا بئاوجلا هذه طبترت ال ظحلا ءوسل نكلو « ساييقلا
 ٠ ةريبك ةجرد ىلا ضعب

 لاعفنالل اسايقم هفصوب بذكلا فشاك د
 وهل بيذاكألا نم قئاقحلا صيحمت لئاسول ناننالا مادختسا نأ

 ,ودبلا برعلا ىلا مادختسالا اذه «(ثمس كريب» عجريو ؛ ميدق مادختسا
 نم ابيضق قعلي نأ هلاوقأ تبراضت ىذلا دهاشلا نم نوبلطي اوناك ثيح
 ىف هنا : لاقي امك ٠ ابذاك دعي هناسل قرتحي نم نأو « نخاسلا ديدحلا

 زرألا قوحسم غضمي هنولأسي ىذلا صخشلا نولعجي اوناك ةميدقلا نيصلا
 قو ٠ :ابئذم نوكي هيف هبتشملا ناف افاج قوحسملا ناك اذاف « هقصبي مث

 زبخلا نم ةحيرش عالتبا عيطتسي ال ىذلا هيف هبتشملا ناك ةميدقلا ارتلجنا
 + انام انيا دقي نيجلاو

 ةفرعملا عم ةقستم اهئاف ةبيجعو ةيئادب ودبت قرطلا هذه نأ عمو
 فافج. هنع جتني ؛ هبذك فاشتكا نم هفوخو صخشلا قلق نأ نم ةثيدحلا

 ىبصعلا زاهجلا نم ىواثبمسلا عرفلا هبنتب ماع هجوب قلقلا طبتريو ٠ مفلا
 ٠ هينتلا اذه لكم تامالع دحنأ باعللا صقن وأ مفلا فافجو « ىدارااللا

 ٠ ىواثبمسلا عرفلا هبنتب اضيأ © اننا: بنذلا لاعفنا طبتريو

 ددعتملا ماسرملا ىعديو ثيدحلا آنأطع 601 بذكلا فشاك امأ
 ىواثبمسلا هبنتلل تارشؤم ةعبرأ دحاولا تقولا ف بقاري هناف 20118:2مط
 تابرض : ىه تارشؤملا هذهو ٠ هيف هبتشملا وأ دهاشلا صحف متي امدنع
 ةسيمك) دلجلل ةيئافلجلا ةباجتسالا « سفنتلا لدعم « مدلا طغض ؛ بلقلا
 هادؤم ضارتفا ىلع بذكلا فشك ةيرظن دمتعتو ٠ (نيديلا ةحار ىف قرعلا
 نكمي مث نمو « لاعفنالل ريثم فقوم ىف نوكي بذكلا لوقي ىذلا صخشلا نأ
 صخشلا ناك اذا امع مكحلا ىف ةيجولويزيفلا تارشؤملا وأ لكالدلا مادختسا
 ٠ ال مأ ةقيقحلا ىوري

 ل ل



 ليلدلاب اهتقالع ىف ةصاخبو بذكلا تافشاك لوح ةريثك ةلئثسأ تراث دقو
 ةقيقد اهنأ اهوديؤم نلعي نيح ىلعو. ةمكحملا ةعاق ىف ةءاربلا وأ بنذلا ىلع
 بذكلا تافشاك نأ ىلا ريشت ثوحبلا ناف « 3٠ نم ىلعأ ىوتسمب

 رثكا ءايشال ةساسح. كلذك اهنأو « عفترملا مقرلا اذه نم اهتقد برتقت ال

 نيرداق نوصوحفملا ناك «ثيمس» اهارجأ ىتلا براجتلا ىدحا ىفف
 قيرط نع كلذو « 15 ىلا بذكلا فشك زاهجل ةقدلا.لدعم ضفخ ىلع
 ٠ ةيصخشلا ةلباقملا لالخ بارطضالا ببست وأ ةريثم راكفأ ىف ادمع ريكفتلا
 ىلا ةقدلا ىوتسم ضفخ ىف اريبك احاجن نورخآ نوصوحفم حجن نيح ىلع
 « ٠١, ىلع ديزي ال ةقد ىوتسم ىلا اولصي نأ ىف اوحجن دقف « دح ىندأ
 ةيصخشلا ةلباقملا لالخ هئاخرا مث مدقلا عبصا دش قيرط نع ةطاسبب كلذو
 ٠ زاهجلا اهيف لجسي ىتلا

 « بذكلا مهلوق دنع مهفشك نكمي ال نيذلا صاخشألا ضعب كانهو
 هبنتلا نم ةضفخنم تايوتسم نع نوفشكي نيذلا (2)نويتابوكيسلا مهنمو
 تاليجست ناف هذهك تالكشمل ةجيتنو « ةيلاعفنالا ةباجتسالا نم ةليلق ةخردو
 تاعاق نم ريثك ىف ليلد اهنأ ىلع اهب افرتعم دعت مل بذكلا فشك نامهج
 مدختست لازتام: بذكلا فشك زاهجب تاسايقلا ناف كلذ عمو « ةمكحملا

 صحف نآلا ىرجي نكلو ٠ ىنهملا رايتخالا فو نيمرجملا صحف ىف انايحأ
 ٠ مادختسالا اذه لثم ةيعرش ىدم

 لاعفنالا يف ةيجواويزيفلا تاريغتلا * 

 ةباجتسالا دوزتو « ةمهملا هتانوكم دحأ لاعفنالل ىجولويزيفلا بئاجلا
 ةهجاومل ةقاطلاب ةيوضعلا تانئاكلا لامفنالاب ةطبترملا ةيجولويزيفلا
 زاهجلا نم ةيجولويزيفلا لاعفألا دودر دلوتت لاعفنالا لالخو ٠ ءىراوطلا
 ىبصعلا زاهجلاو (ديهملاو ىكبشلا نيوكتلاو ءاحللا) ىزكرملا ئبصعلا
 ٠ (رظكلا ىتدغ ةصاخبو) ءامصلا ددغلاو (ىدارااللا) ىزكرملا

 نيعاو نوكن انناف « بضغلا وأ فوخلاك اديدش الاعفنا برجن امدنعو
 « عيرسلا سفنتلا « ةعيرسلا بلقلأ تاقد : لثم ةيمسجلا تاريغتلا نم ددعل

 عم مئاد عارص ىف « برطضهم صخش 2970م ىتابوكيسلا 01(
 ٠ هكولسل ةبسُتلاب بنذلاب الو قلقلاب ةداع رعشي ال وهف كلذ عمو « عمتجملا
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 « فارطألا شاعترا « قرعلا « تالضعلا رتوت ةدايز « مفلاو قلحلا فافج

 اهرقأ ىتلا فوخلا ضارعأ (1 )٠١  لودج نيبيو ٠ ةدعملا بارطضا

 ةدقعملا ةيمسجلا تاريغتلا حضوي امك ؛ ةيئاثلا ةيملاعلا برحلا ءانثأ نورايط

 ٠ ةيلاعفنالا ثالاحلا ىدحا ىف ثدحت ىتلا

 ريراقت ىلع ادامتعا « ناريط ةكرعم ف فوخلا ضارعأ : (5 - )٠١ لودج
 ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ءانثأ نيلتاقم نيرايط

 عومجملا انايحأ اريثك ا ةيلاتقلا ماهملا ءانثأ
 001 /0 / عيرس ضبنو بلقلا ناقفش

 م” م 7 ادج ةدودشم كتالضع

 4 04 كر نزحلا وأ بضغلا وأ جيهتلا ةلوهس
 / 6 نون مفلا وأ قلحلا فافج

 ل 0 1 دراي قرع وأ ىبصعلا قرعلا
 ىف 0 نذل «بكركت» كنطب

 2 1 عقاولا نع دعبلاب روعش
 5 1 <30 ادج. ةرمتسم ةروصب لوبتلا ىلا ةجاحلا

 55 دو 1١ ةشعرلا

 كف 2 0 جاعزنالا وأ طلخلا

 1١ ا 0 ةخودلا وأ فعضلا

 انامل رب 0 ثدح ام ليصافت ركذت ىلع ةردقلا مدع

 انا أنذر 0 ةدعملا ف بعت

 0 نذر ١ زيكرتلا ىلع ةردفلا مدع

 6 ف 0 ةيلخادلا كسبالم ىف للب

 ةيلاعفنالا ةراثالا ءانثأ ثدحُمس ىتلا ةيجولويزيفلا تاريغتلا رثكأ جتنتو

 « (ىدارااللا) لقتسملا ىبصعلا زاهجلل ىواثبمسلا مسقلا طيشنت نم

 نع الوئسم مسقلا اذه دهعيو ٠ «ىراط لصعفل مسجلا ةئيهت نابأ كلذو

 : ةيلاتلا تاريغتلا
 ٠ بلقلا تاقدو مدلا طغض ةدايز- ١

 ٠ ةعرس رثكأ سفنتلا حبصي - ؟
 ٠ نيعلا ناسنا عمتي
 ٠ قرعلا زارفا دادزي -

 ٠ طاخملاو باعللا زارفا لقيه

- 



 ٠ ةقاطلا ئم اديزم صخشلا دجيل مدلا ركس ىوتسم دادزي تت

 ٠ ىوعملا ىدعملا زاهجلا ةكرح ضفخنت
 ٠ ةيلكيفلا تالضعلاو خملا ىلا ءاعمألاو ةدعملا نم مدلا لوحتي

 ٠ روثبلا اثدحم دلجلا ىلع رعشلا بصتني ٠

 امدنعو « ةقاطلا رادصال قىوضعلا نئاكلا قىواثبمسلا زاهجلا رهجيو

 ىلع ةظفاحملا زاهج) ىواثبمسارابلا زاهجلا لمعي « لاعفنالا دمخي
 . ةيعيبطلا هتلاح ىلا ىوضعلا نئاكلا ديعيو (ةقاطلا

 ةيصاخ اهانفصو ىتلا ةدئازلا .ةيجولويزيفلا ةراثالا نم عونلا اذه دعيو

 نكاكلا اهيف دعتسي نأ بجي ىتلا ةرتفلا ءانثأ ةيلاعفنالا تالاحلل ةزيمم

 برهلا وأ برحلا : ناتلاح امهو 0 كولسلا رادصاو لمعلل ىوضعلا

 اهسفن تاباجتسالا هدمه ىضعب ثدصحت نأ نكميو ٠ 11عطغ 0+ طخ

 دتالاعفتا لالخ نكلو ٠ ةيسنجلا ةراثالا وأ ةديعسلا ةراثالا ءانثأ اضيأ

 نأ نكمي .ةيمسجلا تايلمعلا ضعب ناف + ىسألآ .وأ نزحلا لثم ىرخبأ
 ٠ ءىطبت وأ طبهت

 ةيلاعفنالا ةدشلاو هبنتلا

 اننافءاهب رمي ىتلا تالاعفنالاب ايعإو تاقوألا بلغأ ىف ناسنالا نوكي
 انتاباجتسا نكلو : نيراثتسم درجم وأ نيفئاخ. وأ نيبضاغ انك اذا ام ملعن

 :ةظوحلم ةقيرطب ةهباشتم .نوكت ةثالثلا لاوحألا هذه لك ىف ةيجولويزيفلا
 هذه نكلو 2©2سفنتلا لدعم دادزيو « 2>عرست انبلق تاقد فوخلا لعجيف
 نكميو ٠ بيبح صخش ةيؤر وأ .بضغلا تالاح ىف اضيأ ثدحت تاباجتسالا
 , (درفلا ىلع كلذ دمتعيو ) نيبضاغ نوكن امدنع بحشي وأ انهجو دووتي نأ
 قيفدلا سايقلا نأ عمو ٠ نيفئاخا نوكن امدنع اهتاذ ةباجتسالا ثدحتو
 ىف نآلا ىتح ثوحبلا تلشف دقف « ايلاعفنا اراثم صخشلا نوكي ىتم نيبي

 لاح ىف لصي دقو « ةقيقد/ةقد 7” ىعيبطلا ضينلا لدعم )١(
 ١١١ ٠ ىلا لاعفنالا

 /ابيرقت ةرم 15 ىلا (ريفزلاو قيهشلا تارم) سفنتلا لدعم لصي (؟)
 ٠.5٠ ىلا لاعفنالا نابا لصي دقو « ةقيقد



 دعتو « تالاعفنالا فلتخم زيمت ىتلا ةيجولويزيفلا طامنألا نع فشكلا
 «عوضوملا اذه ىف ثحبلل ليوطلا خيراتلا نم مغرلا ىلعو ٠ ةمهم ةطقن هذه

 فلتخي ىذلا ىجولويزيفلا هبنتلا طامنأ ديدحت نم نوثحايلا نكمتي ملف

 ٠ ١ رخآ ىلا نيعم لاعفنأ نم

 ملعتمو ىرطف ىلاعفنالا ريبعتلا - ٠

 اهنأل «ةيساسأ» دعت نأ نكمي تالاعفنالا نم اددع نأ نم مغرلا ىلع

 نأ ىلا ريشي امم « اهنع ريبعتلا فلتخي دقف « ةفلتخم تاراضح ىف دجوت

 ٠ ةيرطفلا لماوعلاو ملعتلا نم لكب رثاتي نأ نكمي ىلاعفنالا ريبعتلا

 دعي نيح ىلع « لوبقلاو ةقادصلا ىلع ةيملاع ةمالع ماستبالا نأ ودبيو
 تاءاميالا نم كلذ ريغ نكلو « بضغلا ىلع اماع ارشؤم نانسالا نع فشكلا
 .٠ تاراضحلا فلتخم نيب ديكأتلاب ةفلتخم ناعم.اهل نوكب هجولا تاريبعتو

 اهباجعا نع !ريبعت لفطلا ىلع زوجعلا ةارملا قصب دعي نانويلا ىفف
 ةريدتسملا ةعساولا نيعلا رسفت ةيبرثلاو ةيبرعلا نيتراضملا ىفو ٠ هلامجي

 ىلع كلذو ) ءاردزالا ةمالع ناسللا رخو « ةشهدلا ةمالع اهنأ ىلع

 لاطبأ ىدل نوينيصلا باتكلا اهنع ربع ىتلا ةيلاعفنالا تاريبعتلا فالخ
  ةيلاتلا ةرقفلا ىف ىرنس امك مهصصق

 ىلاعفنالا ريبعتلا ىف ملعتلا رود
 00 نأ نكمي تاءاميالاو هج.ولا تاريبعت ضعب نأ نم مغرلا ىلع

 نم ةملعتم نوكت نأ نكمي رخآلا اهضعب ناف ةددحم تالاعفنا عم ايرطف

 ةينيصلا نميعتلا عسا رمت نيفنلا ا ءاملع' دحأ 0 دقف ٠ ةنيعم تافاقخ

 درابلا قرعلاو بوحشلاو دروتلا) لاعفنالا ىف ةيمسجلا تاريغتلا نم ريثك
 لثمت ام لثم نيينيصلا صصق ىف لاعفنالا ضارعأ (ةريرعشقلاو ةشعرلاو
 ريبعتلل امامت ةفلتخم قرط نيينيضلا ىدلف كلذ عمو ٠ ةيبرغلا تاباتكلا ىف

 نم ةيلاتلا تاسابتقالا ريسفت ءىراقلا مىيسي نأ نكميو ٠ لاعقنالا نع

 : ةينيصلا صصقلا

 ٠ ةشهدلا ةمالع : «مهتنسلا اوجرخي مه»

 ٠ لمأآلا ةبيخيو قلقلا ىلا ةراشا : «هيديب قفصي هنا»

 ٠ ةداعسلا ىلع ليلد : «هدودخو هنذأ ىف شرهي هنا»

 ٠ بضخغلا ىلع ةلالد : «عاستاب حتفتو ريدتست اهانيع»

000 



 قلقلاو بحلا : لاعفتالل ناجذومن - +

 نأ قبس امك ةديدع تافينصت ىلا تفنص دقو ؛«ىتش عاونأ تالاعفنالل

 ضرعن « ةراس ريغو ةراس تالاعفنا ىلا اهفينصت ىلع ادامتعاو « انمدق

 لشم اضيأ قحلي نأ نكمي فالخلا نكلو « قلقلاو بحلا امه نيجذومنل
 ىوسلا قلقلا فو « ةراس ريغ بناوج. انايحأ بحلا ىف ةمثف « فينصتلا اذه

 نذا فينصتلاف ٠ ةراس بناوج ىقرلاو زاجنالل اعفاد هفصو.ب لمعي ىذلا

 * ام دح ىلا ىمكحت

 بحهلا بأ

 ءايجولويزيف اهبنت ةداع نمضتي وهو « راس ىوق لاعفنا 1.096 بحلا

 بحلا تايلاثم ردقت ةيفاقث ةيفلخو رخآلا سنجلا دارفأ نم درف دوجوو
 بحلاو ٠ (ةفطاعلا دقتم « ىلوطبلا عباطلا وذ « ىلايخلا) ىسنامورلا

 ىذلا لاعفنالا وهو « ةيويحلاب ةئلتمملا ةقيمعلا تالاعفنالا رثكأ نم لاعفنا

 ' محالملا وأ ريطاسألا ىف نفسلا فالآاب فذق ىذلا « هلجأ نم ىحضن

 ٠ «سوريموه» اهعضو ىتلا ةذايلالا اهمهأو ةينانويلا

 ىف بحلا اوفصي نأ نينسلا فالآل  ماظعلا ءارعشلا لواح دقو
 نأ نيح ىلع « ىدرو رمحأ ٠.٠١ رمحأ هبح نأ رعاش بتك دقف « تاملك
 «ريحم « ليمج : بحلاو «نيصاصقلا دحأ ىدل ءاسملاو حابصلا ةمجن بحلا

 2 ةوهشلل ريثم ىسنج اضيأ وهو « جهبم « ىوامس « عئار قلأتم « قارب

 وأ ىسئامورلاب همسن ىذلا بحلا عون ناف لقألا ىلعو « ىضرأ ىبارت
 ناب نيركفمللا ضعب لوق عم كلذ قفتيو ٠ ىفرأو ىسنج كلذك وه ىفطاعلا
 ددهي ةبغرلا هذه عابشا نكلو ٠ «ةلجؤم ةيسنج ةبغر الا وه ام بحلا»
 ةقالعلا هذه ءاقب ىلع لمعت ىرخنأ لماوع كانه نكت مل ام بحلا لاوزب
 : اهرازمتسا نمضحو

 ٠ نادجولا هل جيهي لزغلاو بحلا ىف رعشب ىبرعلا ثارتلا ءىلتميو
 : ىحور تنأ ؛ اهناونعو «ىقوش دمحأ» ةديصق ىلا رظنا

 كمهعجرأ موي مايألا نسحأ كعم ىنضملا ىلع حورلا تدر

 كعور ىدعب ولح اي ىرتأ (20)ىنعورام كديبمب نمرف

 كعلطي نأ ىبع رفلا علطم ىلا ليللاب نيبلا توكش مك
 كعدوتسا امم ةقرصلا اكثف ابصلا حير ىف قوشلا تثعبو

 سس سس يس حا

 )١( ىنعزفأ : ىنعور ٠

 مسا 6*4



 ىوهلا ىف ىباذعو ىميعن اي
 ىذلا ىشثاولا ملل ىحور تنأ

 همسلعأ ال كىدنع ىعقوم

 عسا م كاش كنأ (داوفجرأ

 ةلقم الا نيصعالا تمان

 فام ان ىوستولا ل نلوكعب
 كعيضوأ الكلس بلقلا معز

 كمهعقوم ىدنع ملعت ول هآ

 كمعجوأام «0انضلا قوف ىل تيل
 كعجضم ىعرتو عسمدلا بكست

 «مراجلا ىلع» عدبملا رعاشلا ةديصق نم .تايبألا هذه ىلا رظنا مث
 5 بحلا : ناونعب

 اماوا لبي ملف لايخلا جاسع
 اهنويع تجه ! ءالحكلل ىلام

 حصا فل تعمسام ! كحيو بلق اي

 لئامش هفئتكت مل ام بحلاو

 ةفئينه بابشلا مالحأ بحلاو
 هزهت ميركلا ةعزان بحلاو
 اهبطو ةايحلا ةاهلم بحلاو

 اهبيبل ١ سونسعللا ناون بعلاو
 ةب تفته نا سفثلا رعش بحلاو
 همعسف ءامسسلا رس نم بحلاو

 امارض عولصغلا ىف فلخو ىضمو
 انناحويو ةامضتا يلق نالت
 امالم تيقتا الو ثيمترا امل
 اماع رصمت مث « كب ام ريثتف
 اباثأاو ةرصعم دووعيرضغ
 امداحالاو مايإلا بيطأ أم

 امامغ ليسي وأ افيس لوصيف
 اماقس ةايحتلا هب نوكت دنلقلو

 اماسجالا لتقيو « سوفنلا ىيحي
 اماظعتسا قرسطاو دوجولا تكس
 اماهلا وأ تكش ام اذا ايحو

 «ةماع ةرهاظ سيل ىفطاعلاو ١ ىسنامورلا بحلا نأ «نبور» نيب دقو
 «ىسنجلا هيبنتلا ىلا (لفطلاو دلاولا نيب ىتلاك) ةطبارلا نم فلتخي وهف
 ٠ ةيلاثم ةميق موهفملا اذهب قحلت ىتلا تاراضحلا ىف طقف دجوي وهو
 كلمتلاو ةياعرلاو مامتهالاو ةيسنجلا ةيبذاجلا ىسنامورلا بحلأ نمضتيو
 ريغ ىوق رصنع كلذك هبو ٠ اعم دوجولا ىلا ةجاحلاو ةدوملاو ةفلآلاو
 صخشلا ليمي ثيحب « بيبحلل ةبسنلاب ىلاثم وحن ىلع ريكفتلا : ىنالقع
 1 . صقنلا بناوج لافغإو بويعلا نع ىضاغتلا ىلا

 عوقولل ادادعتسا رثكأ لاجرلا نأ هئالمزو «نبور» تاسارد تفشكو

 1 ابذك اوربخأ ؛ اوفجرأ )1(

 . ديدشلا لازهلاو ضرملا : انضلا (؟)

0 



 ,هينتلا نمضتي  تالاهعفنالا ةيقب ناش كلذ ىف هنأاش بحلاو

 يتلا اذهت ةيديجتل اياك دهبن صخشلا هكزتي نعم بنساو نحو اوي زيفلا
 قفدتو ءىقفاد روعش وهو) ىسشجلا هيبذتلا دعاسيو ٠ «بحه» هنأ ىلع

 (ةيلسانتلا ةقطنملا ىف مدلا قفدت ىف ببستي افيفخ ازخو ناك ول امك بحلل
 .٠ ببسلا اذه كاردا ىف

 ةقهارملا ف  ةثيدحلا ةراضحلا ىف  ىفطاعلا ٍبحلا تاقالع ادبتو
 ةروصلاب طبترملا ىوقلا ىمنجلا هبنتلا ىمسي ةقهارملا ىنس لالخو ٠ ابلاغ
 لبقتلا وه كلذ بابسأ دحأ ناك امبرو ٠ بح هنأ ىلع انتابغرل ةليختملا
 ٠ ةيسنجلا ةوهشلل ةيبلسلا رظنلا ةهجوو بحلا رعاشمل ىعامتجالا

 ناك دقلو « ةميلسلا ةهجولا امئاد بحلا هجوي نأ ىرورضلا نم سيلو
 راغصلا لاجرلا حصن ذا « هرصعل اقباس « 0716 ديفوأ» ىئانويلا رعاشلا

 مل ىتلا كلت وأ « ىست ال ىتلا هفالآو بحلا تازخو نم نوناعي نيذلا

 « بوبحملل ةيبلسلا تافصلا ىلع اوزكري نأ ؛ ةحيحصلا ةهجولا هجوت
 ٠ (الثم ةنسحلا وأ ةطنسلاك) ةئيسلا حمالملا وأ ةغاستسملا ريغ ةحئارلاك

 ريغ لاعفنا» هناي فرعيو « ىماسإ ىناسنا لاعفنا  ىدتنوز' قلقلا
 ساسحا عم «رارقتسا وأ ةحار مدعو « ميقم مه وأ ديدهتب ردكم روعشو راس

 ابلاغو « ةيعوضوملا ةيحانلا نم هل رربم ال مئاد فوخ.و « دشلاو رتوتلاب .
 ةبايجتما قليقلا قيلعتي انك + لرسعلاو لزقتملاب فوكتلا اذه. قلفتي
 نع عقاولا ف جرخت ال دق ىتلاو 2 ايقيقح ارطخ.  ىنعت ال فقاول ةطرفم

 ابلاغ اهل بيجتسي قلقلا نم ىئاعي ىذلا درفلا نكل « ةيداعلا ةايحلا راطا
 3 «أهتهجاوم بعصت فقاوم وأ ُ ةحلم تارورض تناك ول امك

 قلقلا ىلع رثكأ قبطني قباسلا فيرعتلا نأ ىلا ةراشالا ردجتو
 ٠ ايعيبط ايوس دعي قلقلا نم رخآ اعون كانه نأ كلذ ىنعيو « ىضرملا
 « رشبلا مظعم ىدل قلقلا ببست فقاومل ةيعيبط ةباجتسا ىوسلا قلقلاو
 لبق بلاطلا هب رعشي ىذلا قلقلاك « ناحتمالا فقاوم هتاريثم نمو
 رظتني ىذلا ضيرملا قلقو « اهديجوب ملأ ضرمل مالا قلقو « ناحتمالا
 ىضرملا قلقلا نيب ةقرفتلا نكميو ٠ ةيحارج ةيلمع وأ ىبط ليلحت ةجيتن
 : ىلي امل اعبت ىوسلا قلقلاو

 ١ - هل ةببسملافقاوملا ةيعون ٠

 د امل



 ؟ 2 هعاناع ةداح ىه له : ضارعألا ةدش  «؟«

 0 منع ةنمزم ىه له : ضارعألا ماود ملا *

 فقاوملا نم ديدعل هلومش نم مغرلا ىلعو ٠ ةفلتخم تالاجم بعوتسيو
 ةنيعم ةفئاط لوح انايحأ زكرتي هناف ةيكولسلا رهاظملا نم اريثك هذاختاو

 سئجلاو ناحتمالا قلقك ةددحم تالاجم تحت جردنت ىتلا فقاوملا نم

 ٠ كلذ ريغو روهمجلا ةهجاومو توملاو

 « قلقلا ةمسو قلقلا ةلاح نيب «رجريبليبس» قرفي ىرخأ ةيحان نمو

 « ةراس ريغ ةيلاعفنا ةباجتسا اهنأب فسحنوؤز 58:6 قلقلا ةلاح ف رعتو

 ثدحتو « جاعزنالاو ةيبصعلاو ةيشخلاو رتوتلا نمضتت ةيتاذ رعاشمب مست

 ىلا ىدؤي دق ام افقوم وأ انيعم اهبنم نأ صخشلا كردي امدنع قلقلا ةلاح

 قلقلا ةلاح فلتختو ٠ راطخالا نم رطخب هتطاحا وأ هديدهت وأ هئاذيا

 ىتلا ةبيصعلا فقاوملا راركتل اعبت نمزلا ربع ريغتت امك « اهتدش ثيح نم
 لاوزلا ةعيرسو ةتقؤم قلقلا تالاح نأ نم مغرلا ىلعو ٠ درفلا اهفداصي

 تاهبنم اهريثت امدنع درفلا دواعت ثيحب رركتت نأ نكمي اهئاف ابلاغ

 ٠ اهل ةريثملا فورظلا ترمتسا اذا ايفاضا انمز كلذك ىقبت دقو « ةمئالم

 «درفلا ىدل ايبسن تباث دادعتسا ىهف مةدانلهز 1هن؛ قلقلا ةمس امأ

 ةنراقملاب رارقتسالا نم ربكأ ردقب فصتي دادعتسالا اذه نأ نم مغرلا ىلعو

 ملاعلا كاردال مهتكيهت ىف دارفألا نيب ةيدرف اقورف كانه ناف قلقلا ةلاح ىلا

 ةباجتسالا ىلا مهليم ىفو « رطخلاو ديدهتلل اردصم هرابتعاب ةنيعم ةقيرطب
 ٠ هب ؤبنتلا نكمي صاخ بولسأب ءايشألل

 هتايرظن ثحبو ملعتلا ةيلمعب نيمتهملا سفئنلا ءاملع نم ريثك رظنيو
 كاردال درفلا ءىيهي ىكولس دادعتسا وأ « ظ:306 زفاح. هنأ ىلع قلقلا ىلا
 ؛ةددهمو ةرطخ اهنأ ىلع ةفولأملاو ةيداعلا فقاوملا وأ فورظلا نم ريبك ددع
 در ردصي ناب « ءىراوط وأ ةحلم تارورض اهنأ ىلع اهل بيجتسي مث نمو
 نم مغرلا ىلعو ٠ رطخلا ىعوضوملا مجحلا عم ةدشلا ىف ءفاكتم ريغ لعف
 ىف درفلا ءادأ لهسي هتاف ةبعصلا فقاوملا ىف ءادألا قوعي ىباصعلا قلقلا نأ
 - زكريي نوناق تاقيبطت دحا) ةدقعم تازاجنا ىلا جاتحت ال ىتلا فقاوملا
 1١( ٠ ص رظنا « نوسدود

 ل امفنالا تايرظنإ-و
 ؛ بحلا وأ نزحلا ) بضخلا وأ عزفلاك تالاعفئالاب ناسنالا رعكشي فيك
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 « ةيلاعفنالا تاباجتسالا ريسفتل ةدع تايرظن تعضو ؟ قلقلا وأ فوخلا
 : ىلي اميف اهضعبل ضرعن

 ة1دنسعو - آهن جنال سميج ةيرظن أ

 ميلو» ىكيرمألا سفنلا ملاع ضرتفا ليلقب ىضاملا نرقلا ةياهن لبق
 مث الوأ بيجتسن نحنف « ثادحالل ةباجتسا جتنت انتالاعفنا نأ «سميج

 ضرتفا  لقتسم لكشبو  ابيرقت هسفن تقولا فو ٠ سكعلا سيلو لعفنن
 تحبصأ ىتح « اهتاذ ةركفلا اًضْيأ «جئال لراك» ىكرمنادلا ىجولويزيفلا
 ٠ «جنال - سميج ةيرظن» مساب ةفورعم

 اننال ىبضغ حبصن انئاف «جنال ؛ سميج» نم لك ةيرظنل اعبتو

 ضرتفا دقو ٠ اديعب ىرجن اننآل نيفئاخ حبصنو « ىناودع لكشب فرصتن
 نم ةددحم اعاونأ ةئيعم تاهبنم ريثت ثيحب بكرم ىناسنالا مسجلا نأ
 ىوس تسيل تالاعفنالاو:برهلا وأ موخهلا لثم؛«ةيدسجلا تاباجتسالا
 لكش نيبيو ٠ ايئاقلت ثدحت ىتلا ةيجولويزيفلا تاباجتسالل ىفرعم ليثمت

 ٠ ةيرظنلا هذه )1١-١(

 |ىجراخلا هسنللا

 هم هل
: 

 ظ لعفلاو هبنتلا ريدقت ظ

 تفييتج اة بينعميت
 | ةنيعم ةيلاعفنا ةربخب درفلا رمي |

 لاعفنالا ىف «جنال - سميج#» ةيرظن ؛ )٠١-١( لكش

 نم ةيرظنلا هذه «نوناك رتلاو» ىكيرمألا ىجولويزيفلا دقن دقو

 افلتخم سيل انيعم الاعفنا زيمي ىذلا ىجولويزيفلا هبنتلا ناف « ةدع حاون
 ٠ ةيرظنلا تركذ امك تالاعفنالا ةيقب زيمي ىذلا هبنتلا نع

 اهنكلو « ةليلق ةيمهأ نهارلا تقولا ىف «جنال - سميج» ةيرظنلو
 ةنيعم ةقيرطب ام لعفب مايقلا قيرط نع هنأ اهادؤم ةقئاش ةركف ضرتفت

 فوخلا لاعفنا ىلع بلغتلا عيطتسن امبرذ؛ةقيرطلا هذهب لعفنن فوس انئاف
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 عيطتست دقو « اهنم بورهلا نم رثكأ ةفيخملا تاعوضوملا نم بارتقالاب
 بوكر لثم ةنيعم ةطشنأب مقل لاغشنالاب بائتكالا رعاشم ىلع بلغتلا
 موقتو ٠ ةداع امهب عتمتسن انك اذا ةيقيسوم ةلفح روضح وأ ةجاردلا

 قرط ىهو ؛ 2700 هذه ىلع ىكولسلا جالعلل ةيلمعلا قرطلا نم ريتك
 ةقيقحلا نم بناج كانهف « ةريثك هالب ىف تادايعلا ىف مدختستو ةحجان

 . ةميدق تحبصأ ىتلا تايرظنلا نم ربثك ىف ابلاغ
 ةدععمعم-آلدمت دراب  نوناك ةيرظن - ب

 ٠ ةيرظنلا هذهل ازجوم (؟ - )٠١ لكش نيبي

 ظ ىجراخلا هبثملا ظ

 | خملا اهب موقي تايلمع |

 ده[
 لاعفتالا ىف «دراب  نوناك» ةيرظن : (؟ )٠١  لكش

 نأ «هدراب» و «نوئاك» نم لك اهعضو ىتلا ةيرظنلا هذه ضرتفتو

 ةربخوو (لعفلاو هبنتلا) ةيمسجلا 000 نم الك ريثت ةيئيبلا تاهبنملا

 خملا نافذ ةثداحلا كاردا دنع هنأ كلذ ليصفتو ٠ دحاو تقو ىف لاعفنالا

 ةربخل) ىفرعملا طاشنلاو (لعفلاو هبنتلا ) 0 ىمونوتالا طاشنلا هبني

 (ةيجولويزيفلا تاريغتلا بحاصت ةيلاعفنالا رعاشملا ناف مث نمو « (لاعفنالا
 « سميج» ةيرظن ىف لاحلا وه امك ةيجولويزيفلا تاريكتلا نع جتنتالو

 ٠ «جنال

 ىذلا هبنتلا ىلع «دراب  نوناك» ةيرضظنل ىساسألا دقنلا زكرتيو
 ناف ٠لاعفنالا - * « لعفلاو هينتلا ١ : نم لكل دحاو تقو ىف ثدحي

 ةربخب رورملا ادبن نأ لبق هبنتلا ثدحي نأ نكمي رطخلا كاردا وأ ملألا

 اهادؤم ة ةددحم ةربخ هيدل انرثكأ ناف ىر رخأ ةيحان نمو ' فوخلا و قيضلا

 مث « ام ةثداح. انل ةبسنلاب هثخدحت نأ نكمي ىذلا ىذألا ىلا رظنن اننأ

 لعافتلاب حمست ةيرظن بولطملاو ٠ كلذ دا دعب ةبارظخاو هبنت د حبصت

 ةلكشم كلذ هبشيو « الوأ ىتأي نأ بحي 7 دحاو ىأب دئازلا مامتهالا
 ٠ ةضيبملاو ةجاجدلا

 دل 76 سس



 5ةكطدعطنعمةزمو# ..ارجنس  رتكاش ةيرظن - ج

 ماع هجوب ةهباشتم تالاعفنالا نأ (رجنس» و «رتكاش» نم لك ضرتفا

 ضعب نع اهضعب فلتخي نأ ىلا ليمت اهنكلو « ةيجولويزيفلا ةيحانلا نم
 مسمالا نا ٠ هبنتلا ىوتسم هددحي ىذلاو «ةوقلا لباقم فعضلا» دعب ىف

 دجون ىذلا فقوملل قرعملا انريدقت ىلع دمتعي ام لاعفناب هقحلن ىذلا
 قرطلاو ؛ةيجراخلا ثادحألا ىلا فرعتلا ريدقتلا اذه لثم نمضتيو « هيف
 ٠ اهب نوبيجتسي هتاذ فقوملا ىف نودجوي نيذلا نيرخآلا نأ ودبي ىتلا

 ٠ ةيرظنلا هذهل اطيطخت (" )٠١  لكش نيبيو

 | ىجولويزيفلا هبنتلا | | ىجراخلا هبنملا |
 هس سس بس سعة سسس سس تشا اسمسصخشسم يس سسسسلسللل

 مسا هاش د
 | لافتفالا ةربخإ

 لاعفنالا ف «رجنس « رتكاش» ةيرظن : ("- )٠١ لكش

 ىلا نايدؤي فقوملاو ىجولويزيفلا هبنتلا نأ ىف ةيرظنلا هذه صخلتتو ٠

 ىرجأ دقو ٠ نيعم لاعفنا هنأ ىلع هبنتلا اذهل ةيمستو ؛« ىفرعم ريدقت
 «ةفلتفم تناك جئاتنلا نكلو « ةيرظنلا هذه نم دكاتلل براجتلا نم ديدع

 لاعفنالل ةيضرملا تاقلعتملا ضعب - ٠

 ةفرطتملا ةيلاعفنالا تالاحلا نيب ةقيثو ةقالع ةديدع تاسارد تتبثأ
 ةايحلا تالكشمل فيكتلا بيلاسأ نأ رهظ امك « ةيوضعلا ضارمألا نم ريثكو
 دنعو ٠ اهريغ نود ضارمأب ناسنالا ةباصاب ةيوق ةقالع تاذ اهطوغضو

 ضرمي ال نيح ىلع « ضرمي سانلا ضعب ناف ةئيعم طوغضل ضرعتلا
 ذا ؛ تامسلاو صئاصخلا نم ددع ىف نافلتخت نيتئفلا نأ رهظو « نورخآ

 ؛ ةيتآلا تامسلاب ضرملاب طوغضلل نوبيجتسي ال نيذلا صاخشألا زيمتي

 ٠ مهتايح ىف امكحت رثكأ - ١
 ٠ ىنعم اهل ةايحلا نأب ايوق اناميا نونمؤي - ؟
 ٠ مهعمتجم ىف نوجمدنم - '"“
 لاعفأ دودر « 86ز16 ىليس زئاه» ءامصلا ددغلا ملاع سرد دقو

 باصعنالا وأ ةقشملا ةرهالظ وأ ةييصعلا فقاوملل نييمدألاو تاناويحلا

 ماعلا فيكتلا ةلمز نوكت ثالث لحارمب رمي درفلا نأ ىريو 289 ٠

 : يلي امك ىهو 6ءمعتق]  خلهماقنتمو ةزدلعممع (0ذق)
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 ىبصعلا زاهجلا نم ىواثبمسلا عرفلا موقي : راطخألل لعفلا در |
 جاتنا .ديزيف « مسجلا ىف عافدلا ةزهجأ ةئبعتب رظكلا اتدغو « لقتسملا
 اذاو « طوغضلا ةمواقفو ةئراطلا ةلاحلا ةهجاومل دح ىمقأ ىلا ةقاطلا
 | ٠ ةيناثلا ةلحرملا ىلا مسجلا لقتنا رتوتلا رمتسا

 طوغضلا مواقي ىذلا ىوضعلا نئاكلا مسج نوكي : ةمواقملا - ب
 ةلوئسملا ةزهجالا ءادأ لقي ذا « اهنمث ةلاحلا هذهلو « مات ظقيت ةلاح ىف
 . مسجلا نوكي مث نمو « ىودعلا نم ةياقولاو ةجسنالا حالصاو « ومنلا نع
 اذاو ؛ ضرملا اهنمو ىرخلا طوغضل ضرعتيو ؛« فعضو ءايعا ةلاح ىف
 . ةثلاثلا ةلحرملا ىلا نئاكلا لقتنا ءاهريغ ترهظ وأ طوغضلا هذه ترمتسا

 هيلع رهظتف « ةياهن ال ام ىلا مسجلا ةمواقم رمتست ال : ءايعالا - ج
 ترمتسا اذاو ٠ فقوتت دقو مسجلا ةرهجأ ءطبتف « ايجيردت ءايعالا تامالع

 ضرملا ىلا'رتوتلا رارمتسا ىدؤيو ؛ ابعص اهل فيكتلا حبصأ طوغضلا
 ٠ توملا امبرو ىسفنلاو ىمسجلا
 لاعفنالاب رثاتت ىتلا ضارمألا ضعبل جذامن

 طوفغضو لاعفنالا نم لكب رئاتت ىتلا ةيوضعلا ضارمألا ةمئاق نا
 تابارطضالا ىعدت ىهو ٠ ةقيقحلا ىف ةليوط ةمئاق ىهل اهتاريغتو ةايحلا
 ةيجولويزيفسفنلا تابارطضالا نآلا ىمستو 2ةزه8ه5ههتقانع :ةيمسجسفنلا
 ىلا فيفخلا عادصلا درجم نم اهتدش جردتت دقو ٠ مور مماز هوا مون عقل
 ىف دجوتو ٠ لاعفنالا ىلا ىدأ ىذلا هبنملا ىلع ةدمتعم ؛ زجعملا للشلا
 بابسا ىلا ةعجار نوكت ال اهنكلو « ةيمسج ضارعأ ةداع ضارمآلا هذه
 هتعيبط ىف نوكي دق ماعلا رخآ ناحتما لبق نايثغلا روعش ناف ٠ ةيوضع
 ةدئاز ةيضمح تازارفا جتني دق هداهجاو لمعلا طغض نأ امك ؛ ايمسجسفن
 دق هابتنالا بذج ىلا ةجاحلا نأ امك ؛ ةحرقلا ىلا رمآلا رخآ ىف ىهتنيو
 نيلاكمب ةفئاطلا هذهل برضنو ٠ اذكهو ٠.. ىدلجلا حفطلا ىلا ىدؤت
 ٠ بلقلا ضارمأو ةدعملا ةحرق : امهو طقف

 ىف ملؤم حرج نع ةرابع ةحررقلا مءمانع انلءوم : ةدعملا ةحرق |
 ضماح. نم ةدئاز تايمك ةحرقلا ضيرم زرفيو ٠ رشع ىثثالا وأ ةدعملا

 ادبتو (اهمضه لهسي رصانع ىلا ماعطلا ليوحت هتفيظو) كيرولكوردياهلا
 :رشعىنثالا وأ ةدعملل ىلخادلا رادجلا ىمحت ىتلا ةيطاخملا ةقبطلا تحن ىف
 ثاحبأ تراشأ دقو ٠اهتاذ ةدعملل ىلخادلا رادجلا مضه ىف ضماحلا أدبي مث
 اذه نم ةدئاز تايمك زارفا ىف طوغضلا هب موقت ىذلا مهملا رودلا ىلا ةريثك
 تارجهلا ءانثأ ةرعتسمو ةديدش ةاناعل دارفألا ضرحتي امدنعو ٠ ضماحلا
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 دارفآلا نم ايبسن اريبك اددع ناف الثم بورحلاو لزالزلاو تاناسضيفلاو

 كانه نأ هتدعم نم ءازجأ رهظت صخش ةسارد تفشكو .٠ ةحرفلاب نويباصي

 ابضغ روثي صخشلا اذه ناك امدنعف « ةحرقلاو رتوتلا نيب ةقيثو ةقالع

 هتدعم نأكو « ةيرود تاصلقت ترهظو ضماحلا تازارفا هيدل تدادزا

 ديدشلا لاعفنالا نم نيعوبسأ لالخو ٠ همضه بجي ىذلا ماعطلاب ةءولمم

 فيزنب ةبوحصم حورج ترهظو « ةيدعملا ةراصعلا نم ةدئاز تايمك زرفا
 ٠ هتدعم ىف

 طظحول دقف « ةحرقلا ناجتني ال امهدحو ةفرطتملا تالاعفنالاو طوغضلاو

 تازارفالا ةدايزب رتوتلل ةباجتسالل ىعيبط دادعتسا مهيدل ةحرقلا اياحض نأ

 ةراصعلا زارفال ىثارولا دادعتسالا نأ كلذك نيثحابلا ضعب ضرتفاو٠ ةيدعملا

 ناذللا نالماعلا امه « رمتسملا رثوتلا هيلا افاضم « طوغضلل ةجيتن ةيدعملا

 ٠ ةحرقلا ناببسي

 ىتلا تاساردلا نم ناطخ.  لقألا ىلع كانه : بلقلا ضارمأ - ب

 نأ ضارتفا ىلع امهلوأ دمتعي « بلقلا ضارمأو لاعفنالا نيب تطبر

 ةقاط ىصقاب ةلآلا ليغشت».نأ كلذ « ناوآلا لبق ضرملا ببست .طوغضلا

 ٠ ىجاتلا نايرشلا ضارمأ ببسي نأ نكمي «اهل

 5:10لدنقه «نامنزور « نامديرف» بلقلا ابيبط مدق 19194 ماع ىفو

 ىف طمن وهو 152م6 ة-طوطقت هانت «1  طمنلا كولس» موهفم 2 2805هدسقتم

 هباحصاف « هطغضو نمزلا لماع حاحلاب روعشلاب مستي ةيصخشلا وأ كولسلا

 ةفينعلا ةدايقلاو « مئادلا لاضنلاو ةديدشلا ةسفانملاو « نمزلا عم قابس ىف

 ديدوتلاو ةعرسلاو « عفترملا حومطلاو « لمحلاب دكازلا مامثهالاو « ةرايسلل

 ةيلخادلا ةيلاعفنالا تالاحلا لامها عم « توصلا عافتراو « ثيدحلا ىف

 طبترم كولسلا اذه نأ رهظ دقو )٠١  7(( ٠ لودج. رظنا) ةطغاضلا

 ةافو تالدعمو « بلقلا ضارمأ ضارعأ ةصاخيو ةعفترم ةيضرم تالدعمب

 ةزهجاالل دئاز طاشن عم « تدلاعفنالاو طوغضلاب ةكيلم ةايحبو « ةعفترم

 ٠ (ءامصلا ددغلاب ةلصتملا) ةيدغلاو ةيدارااللا ةيبصعلا

 طبريف (ىتاموسوكيسلا) ىمسجسفنلا ىحنملا وهو ىناثلا لخدملا اما
 ىذلا بضغلاك « ةددحم تالاعفناو عفترملا مدلا طغض وأ بلقلا صضارمأ نيب

 نأ ىلا ةريشم ةلداألا عمجتتو ٠ ماقتنالا وأ راثلا نم فوخلل ةجيتن هعمق مت

 ناطرسلا نم لك ىف نامهم نارصنع ىناودعلا وأ مولظكملا بضغلا

 8 بلقلا ضارمأو
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 145 طاشنلل «زنكنج» حسم نم ةلدعم جذامن : (؟-١٠1) لودج

 ةيصخشلل «أ1» طمن سيقي ىذلا

 ؟ لاحلا ىف هنم صلختلل ائيدش لعفت لهف ابيصع افقوم هجاوت امدنع ١
 ؟ ايوق اسفانمو ادجمو ابوؤد اصخش سانلا مظعم كربتعي له - ؟

 ٠ ٠ ؟ مزاللا نم رثكأ طيشن كنا ىلع كؤاقدصأ كيلا رظني له * 
 ؟ ةديدش ةيدجب ةايحلا رومأ رشابت له  ؛

 بل ىلا لصيل اليوط اتقو قرغتسيو ثدحتي صخش ىلا عمتست امدنع
 ْ ؟ هلاجعتسا ىف ةبغرلاب رعشت لهف ؛ عوضوملا

 بلقلا تابرض ىف مكحتلاو لاعفنالا

 ةيذغتلا قيرط نع بلقلا تابرض لدعم ىف ىدارااللا مكحتلا متي
 ىرخأآ لئاسو كائه نأ رهظ امك « 8:06ع00ةءلع ةيجولويبلا (5)ةدترملا

 بلقلا تاضبن لدعم نأ فورعملا نمف ٠ لاعفنالا ىف تاريغت اهيلع بترتي
 ىف مكحتلا نأ ىلا ةثيدحلا ةلدالا ريشتو « تالاعفنالاف لتخم لالخ ريغتت
 تاميلعتلا وأ ةيجولويبلا ةدترملا ةيذغتلا قيرط نع بلقلا تابرض لدعم

 نيذلا صاخشألا نأ كلذ لاثمو ٠ ىلاعفنالا كولسلا نم ناريغت ةيظفللا

 ةيعجرلا ةيذغتلا قيرط نع مهيدل بلقلا تابرض تالدعم ضفخ ىلع اوبردت
 ٠ ةقياضملا تاهبنملل ةباجتسالا ىف ملألا المحت رثكأ نوحبصي ةيجولويبلا
 صاخهشألا ناف اعم مدلا طغضو بلقلا تابرض لدعم نم لك ضفخني امدنعو

 ىلا ةثيدحلا ةلداثلا ريشتو ٠ صاخ هجوب ءاخررتساب نورعشي مهنأ نوررقي
 لدعم ىف ريبك عافتراب ةطبترم نزحلاو فوخلاو بضغلا تالاعفنا نأ
 مث نمو « ززقتلاو ةشهدلاو ةداعسلا ىلا ةنراقملاب كلذو « بلقلا تابرض

 ىف ريبك ريثأت هل بلقلا تابرضل ضفخنملا لدعملا نوكي نأ عقوتملا نمف
 لدعم نوكي نأ عقوتي نيح ىلع « ىلوأآلا ةثالثلا تالاعفنالا ةدش ضفخ

 ٠ ةريخآلا ةثالثلا تاعفنالا ةيوقت ىف ريبك رثأ هل بلقلا تابرض

 تالاصفنالا ؛ صخلم
 تانوكم ؛ اهل « ىوضعلا نئاكلا لخاد هبنت ةلاح لاعفنالا - ١

 عزنتو 2« نيعم ىريبعت كولسو تاسامحاب مستتو « ةيفرعمو ةيجولويزيف

 ٠ اهيف مكحتلا بعصيو ةاجف روهظلا ىلا

 جئاتن لاخدا ةداعاب « ام ماظن طبضل ةقيرط ىه ةدترملا ةيذغتلا )١(
 0 هلاعفأ دودر وأ هئادأ جئاتن درفلا ةفرعم كلذك وهو ٠ هيف قباسلا هئادأ
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 تالاعفنالا ىلا ريشت ىتلا تاملكلا نم ريبك ددع ىلع ةغللا لمتشت  ؟

 فئصت ىهو « ةراس ريغو ةراس تالاعفنا ىلا فنصت نأ نكميو « ةفلتخملا

 اهريبعت « ةيبلسلا وأ ةيباجيالا رعاشملا ؛ ةدشلا : ةثالث لماوعل اعبت كلذك

 ٠ عوضخلا وأ ةرطيسلا نع

 ) ىجولودزيفلا ريغتلا 4 رهاظلا كولسلا : ةثالك تانوكم لاعفنالل اري

 ٠ ةيلخاادلا تاكاردالاو رعاشملا

 ٠ ةدقعم ةقالع عفاودلاو تالاعفنالا نيب ةقالعلا

 ةظحلام) رهاظلا كولسلا : اهمهأ قرط ةدعب تالاعفنالا ساقت  ه

 2« (نويعلا لاصتا « قطنلا ةقيوط « هجولا تاريبعت « هويدقتو كولسلا

 ةزهجأ امأ ٠ ريدقتلا سيياقمو تارابختسالا « ةيجولويزيفلا تابحاصملا

 ٠ ةبعص تالكشم .نم ىناعت ىهف بذكلا نع فشكلا

 زاهجلا لمشت ةددعتم ةيجولويزيف تاريغت لاعفنالا بحاصي 15

 ىبصعلا زاهجلاو (ديهملاو ىكبشلا نيوكتلاو ءاحللا) ىزكرملا ىبصعلا
 ٠ رظكلا ىتدغ ةصاخبو ءامصلا ددغلاو « ىدارااللا وأ لقتسملا

 لثم « تاراضحلا فلتخم نيب ةيلاعفنالا تاريبعتلا ضعب عيشت  ا/

 :٠ رخآ لأ تعم ٠ نم فلتخي ىذلاو ىلاعفنالا ريبعتلا ىف رود

 « بحلاب لوآلل لثملا برضيو « ةردكم وأ ةراس اما تالامحفنالا 6

 . قلقلاب ىناثللو
 سميج ؛ نم لك تايرظن اهمهأ لاعفنالل ةديدع تايرظن تمدق 4

 ٠ (رجنس رتكاش « دراب نوناك 2 'جنال

 ةدعملا ةحرق 00 ةيوضعلا ضارماألاب ةقيثو ةقالع لاعفنالل ٠

 ٠ بلقلا ضارمأو

 ةقيثو ةقالع تاذ اهطوغضو ةايحلا تالكشمل فيكتلا بيلاسأ - ١

 ٠ اهنم هتاجن وأ ةنيعم ضارمأب ناسنالا ةباصاب

 رشاعلا لصفلا عجارم .

 ةلاحلا : قلقلا ةمئاق : دادعا )١1144( قلاخلا دبع دمحم دمحلأ - ١

 ةفرعملا راد : ةيردنكسالا « هئالمزو رجريبليبس : عضو ٠ ةمسلاو
 ٠ ةيعماجلا

448 



 : عضو ٠ فواخملا حسم ةمئاق )١954815( قلاخلا دبع دمحم دمحأ ب ؟»

 ٠ ةيعماجلا ةفرعملا راد : ةيردنكسالا ٠ جئال ؛ ىبلوو

 ملاع : تيوكلا ٠ توملا قلق )١47( قلاخلا دبع دمحم دمحلأ “" 

 ٠ ةفرعملا

 1144601: ةددعتملا ةيلاعفنالا تافصل! ةمكاق « قلاخلا دبع دمحم دمحلأ  ؛

 ٠ (ةروشنم ريغ) نيبول « نامركوز : عضو
 ريغ ةمجرت) طاشنلل زئكنجا حسم ؛ دادعا « قلاخلا دبع دمحم دمحأ  ه

 * (ثوحبلل اهب حرصم ةروشنم
 « باوطلا ديس : ةمجرت ٠ سفنلا ملع لخدم )١1548٠( فوديفاد 5

 ٠ بطح وبأ داؤف : ميدقتو ةعجارم ٠ مازخل بيجن « رمع دومحم
 ١ ٠ ٍط « رشنلل ليهورجكام راد : ةرهاقلا

 نيقوفتملا ةعماجلا بالط نيب قورفلا )١19880( فيطللا دبع تحدم ل 7

 قفاوتلاو ةيفطاعلا تالكشملاو ةيبابجحعلا : ىف ايسارد نيقوفتملا ريغو

 ) بادآلا ةيلك (ةروشند ريغ) ريتسجام ةلاسر 0 ىعامتجالاو ىدفنلا

 ٠ ةيردنكسالا ةعماج

 « لوشألا لداع : ةمجرت ٠ سفنلا ملع ىف ةمدقم (1919//) جيتيو 4
 >: ةعجارم ٠ صخشلا زيزعلا ديع « ظفاح. ليبن « رافغلا دبع دمحم

 ٠ رشنلل ليهورجكام راد : ةرهاقلا ٠ رافغلا دبع مالسلا دبع

 9.  ملسكمو, ةلعمسممات ىلع طةللومنل (1983) 2500 ءامنمم 10 مة: 010

 2.2. 87, 8غ ©.

 10. 18ووعمعلع (1975) '1طغ 5معققان1 ءدتعما 01 ع2200105: 2ةز:ءام10عأعد] 0318+

 رمعاععو هرتق متعاطمل5. له آملا (18:0.) ض0110215. 1[. الا:

 11. 11دمق 2 ]مسمط (505.) (1986) '1طغ ل1051 هذ مط7510510عنعق] مم

 ءهاتمتعما موز: طماموإل. 02010 : 3171
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 رع
 3 1 ٠ ثلا

 ٠ ةيصخشل ةشلا فيرعت - ١

 ٠ ةيصخشلا تاددحم هس ؟«

 3 ةيجولويبلا تاددحلملا أ

 ٠ ةيثيبلا تاددحملا ب
 .٠ ةيصخشلا تايرظن تا“

 ٠ داعبألا ةيرظن - ب
 ٠ ىعامتج.الا ملعتلا ةيرظن

 ٠ ةيرهاوظلا تايرظنلا د
 .؟ ةيصخبشلا سايق -

 . ةلباقملا- ١
 ٠ ةظحالملا ب

 ٠ ريدقتلا سيياقم - ج
 ٠ تارابختسالا د
 ٠ ةيطاقسالا قرطلا  ه

 ٠ ةيجولويزيفلا سيياقملا  ز
 ٠ ةيصخشلا تابث  ه

 ٠ ةيصخشلا تاقلعتم ضعب - 1
 ٠ ذاشلا كولسلاو ةيصخشلا - ا



 1 ليت تعا ٠ كالاتنش ©؟كددل لدنك



 ةيصخشلا فيرصعت 0

 نصفك ةعامن» : «صخش» نم ةيبرعلا ةغللا ىف «ةيصخش» ةملك تقتشأ

 تيآر ءىش لكو « ديعب نم هأرت ناسنالا داوس» كلذك وهو « هريغو ناسنالا

 ىلا ىداملا ىوتسملا نم حلطصملا لقتناو ٠ «هصخش تيأر دقف هناممج

 تابثأ هب دارملاو « روهظو عافترا هل مسج لك » : وهو ىونعملا ىوتسملا
 مجاعملا ىف مادختسالا اذه درو ٠ «صخشلا ظفل اهل ريعتساف تاذلا

 نأ درو دقف (ثيدح مهجعم وهوإ طيسولا مجعملا ىف امأ « ةميدقلا
 ةيصخش وذ نالف لاقيو ٠ هريغ نم صخشلا زيمت تافص : ةيصخشلا»
 ٠ ثيدح. مادختسا اذهو « «لقتسم نايكو ةداراو ةزيمتم تافص وذ : ةيوق

 ةملكلا ىلا عجرتف ةيبوروألا تاغللا ىف 5ء5هههلأ ةيصخش حلطصم امأ

 ىتلا 2655088 ؛ ىهو ىطسولا روصعلا ىف ةلوادتم تناك ىتلا ةينيتاللا

 حرسملا ىلع نولثمملا هسبلي ناك ىذلا عاسنقلا ىلا ريشتل مدخدست تناك

 ىلع لثمملا علخي نأ : اهنم ىتش بابسأل كلذو « هلذاخل نم نوثدحتي

 ىنعمو نيعم رهظمب نيعالا مامأ رهظيل وأ « هلثمي ىذلا رودلا بوث هسفن
 عمو ٠ رودلا اذهب موقت ىتلا ةيصخشلا ىلا فرعتلا بعصيل وأ « صاخب

 صاخشالا ىلعو « انايحأ هسفن لثمملا ىلع 5هتةهدو ظفل قلطأ نمزلا رورم

 ايندلا نا» : «ريبسكش» لوق كلذ ساس ناك امبرو « ىرخأ انايحأ ةماع

ىلع نيلثمم ىوس اوسيل اعيمج سانلأ ناو )2 ريبك حرسم
 0 «ةايحلا حرم م 

 « نيرخآلل ودبي امك درفلا ىلا ريشيل هيئاعم تددعتو حلطصملا روطت مث

 ٠ هل ةزيمملا تافصلاو

 : امهلوأ : نيينعمب صصختملا ريغ ىدل «ةيصخشلا» حلطصم مدختسيو

 نم هنكمت ةءافك هيدل نأ ىأ ةيوق ةيصخش هل نأب هفراعم دحأ فصي هنأ

 ةيعامتجالا ةراهملاب كلذ لصتيو ٠ سانلا ىف ريثأتلاو ءاقدصالا بسك

 اتفل اهرثكآو مدصئاصخ مهأ قيرط نع سانلا فصي نأ امهيناثو ٠ قذحلاو

 نيرخآلا ف صخشلا اهدلوي ىتلا تاعابطنالا ىوقأ ىف ةلثمتم « رسظنلل

 ةيصخش « ةنيكتمم ةيصخش « ةيئاودع ةيصخش : لوقن ناك اهزربأو

 ٠ اذكهو « ةعفدنم

 سفنلا ملاع اهب مدختسي ىتلا ةقيرطلا عد ريخآلا مادختسالا قباطتيو
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 قورفلاب متهت ماعلا روظنملاب  ةيصخشلا ةيجولوكيس ناف « ةيصخشلا
 هدحت ةيصخشلا ةسارد لاجم ناف كلذ عمو ٠ سانلا نيب ةمهملا ةيدرفلا

 تادادعتسالاو تاردقلا ىف ةيدرفلا قورفلا لمشي ال وهف « ةنيعم دودح

 عوضوم تحت ناجردنت ناتريخالاف « تادقتعملاو تاهاجتالا الو « ةداع
 ٠ ىعامتجالا سفنلا ملع

 ةيصخشلا» : ىلي ام اهنم ةريثك تافيرعت سفنلا ملع ىف ةيصخشللو
 ةعومجمل « ماودلاو تابثلا نم ريبك ردق هل « درفلا لخااد ىمانيد ميظنت
 « ةيمسجلاو ةيعفادلاو ةيفرعملاو ةيلاعفنالاو ةيعوزنلاو ةيكاردالا ةزهجألا نم

 صاخلا هبولسأو « فقاوملل ةباجتسالا ىف ةزيمملا درفلا ةقيرط ددحت ىتلاو

 ٠ «قفاوت ءوس وأ قفاوت نم هنع جتني امب ةكيبلل فيكتلا ىف

 امب « هريكفت ةقيرطو درفلا كولسل زيسمملا طمنلا ىه ةيصخشلا نا
 ةيصخشلا صاوخ. نيب لعافتلا جاتن كولسلاو ٠ هتثيب عم هقفاوت ددحي

 ةيلخاد لماوع كولسلا ف مكحتتو ٠ ةيداملا ةيثببلاو ةيعامتجالا لاوحالاو

 نوكتتو ٠ (ةصاخلا ةقيبلا) ةيجراخ لماوعو (ةيصخشلا صاوخ)
 : ىلي امك نيمسق نم  ىرايتخا ىمكعهت ساسأ ىلع ةيصخشلا

 لماعتلاو ريبعتلا لاكشأ نمضتيو : ةيصخشلا نم ماعلا بذاجلا .- أ

 .٠ نيطيحملا صاخشألاو ةايحلا فورظ عم لعافتلا ةقيرطو « تاقالعلاو

 2« اهنم ىفخلا ءزجلا وهو : ةيصخشلا نم صاخلا بئاسجلا كاب

 كرتشي ال ىتلا ةصاخلا براجتلاو ةظقيلا مالحأو راكفألاو رعاشملا نمبكتيو

 . هتسارد ىف بعص بئاجلا اذهو ٠ اهيف نورخآلا
 ةيصخشلا تاددحم - ؟

 نينيعلا نولك همسج. بيكرت : لثم ةنيعم تاناكما هيدلو لفطلا دلوي
 كلذكو « هينهلاو ةيقيسوملا بهاوملاك ةصاخلا تاردقلاو « ءاكذلاو « رعشلاو

 نيدلاولا تاباجتسال ةجيتن تاناكمالا كلت معدتو ٠ ةيلاعفنالا عاج .رآلا
 عم كلذ دعب ةمعدملا تاناكمالا هذه لعافتت مث « ةكشنتلا ىف امهتقيرطو -

 ىئثيبلاو ىجولويبلا ناددحملاو 0 ةرسأد عمتجملاو ةسردللاو براقالاو نارقألا

 نيلماعلا نيذهل ضرعنو « ةيصخشلا ليكشت ىف نايساسألا نالماعلا امه
 : ىلي اميف

 ةيجولويبلا تاددصحملا س1

 : ىلي اميف اهلصفنو
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 ةثارولا : الوأ
 ةيصخش ىف باصخالا ذنم نوكتب ىذلا صاخلا ىثارولا طمنلا رثؤي

 خملا فلت نأ دجن ةفرطتملا تالاحلا ىفو ٠ دعب اميف ومنت ىتلا درفلا

 ,ثؤت دق (عضولا وأ ةدالولا ةيلمع ءانثأ) ةيدالولا تاهوشتلا وأ ثوروملا
 : لثم ةيممج لماوع كانهف كلذ نع الضفو « صخشلا كولس ىلع اريثك
 ٠ اهريغو ساوحلا ةدحوو دلجلا نولو نزولاو لوطلا

 صئاصخ ةثارو ىلع ددصلا اذه ىف ةصاخلا ثوحبلا تزكر دقو

 ىرجلا ؟دنقف +. ةيوتماللاو: ةيونخلا .مكاؤتلا ةسارد: قيزط .نغ ةيصفتشلا
 مئاوتلا نيب ةيصخشلا ىف هباشتلا ىلع ةسارد 1910 ماع «نمولب « صب»

 طسوتمع ناكو « هتاذ سنجلا نم امأوت ١١4 ةنيعلا تمضو « اهيعونب

 ؛ تامس ثالث ىلع مهتيصخش ريدقت مهتاهمأ نم بلطو « ارهش ه6 مهرامعأ

 ٠ ةجيتنلا هذه )١١  ١( لودج نيبيو ٠ ةيعامتجالا « ٍطاشنلا « ةيلاعفنالا

 مئاوتلا نيب ةيصخشلا ىف هباشتلا : )1١-١( لودج

 تانبلا نيب طابترالا دالوألا نيب طابترالا
 ةيونص ال ةيودلص | ةيونصال 2١ ةيونص |

 رم رك“ زل رك ةيلاعفنالا
 300 0 كل رام را طاسشنلا
 نع رنا ل رك ةيعامتجالا

 ىف اهباشت رثكأ ةيونصلا مئاوتلا نأ )١١ - ١( لودج نم حضتيو
 ددحملا ةيمهأ ةجيتنلا هذه دكؤتو « ةيوذصلا ريغ مئاوتلا نم ثالثلا تامسلا
 تيرجأ تاسارد ةجيتنلا هذه تديأ دقو ٠ ةيصخشلا ليكشت ىف ىثارولا
 دق ةيونصلا مئاوتلا نأ ديلا د ةحارإلا هذه دقنت نكلو ٠ نيدشارلا ىلع
 لحو ٠ جئاتنل٠ هباشت ىلع رثؤي امم « اهتاذ ةلماعملا لماعتو اعم تيبر
 اهضدب ةلصفلت تيدر كلا ةيردعلا هئاؤقلا سردت نأ ةيجهنملا ةلكشملا هذه

 تيبر ىتلا ةيونصلا مئاوتلا ىلع ىرجأ تاساردلل حسم دكؤيو ٠ ضعب نع
 هباشت نم للقي ال مئاوتلا لاصفنا نأ ىلع ؛ اعم تيبر ىتلاو ةلصفنم
 ىتلا مئاوتلا نأ ىلع ليلد رهظ دقف « كلذ نم سكعلا ىلع لب « ةيصخشلا
 مئاوتلا نأب كلذ رسفيو ٠ اعم تيبر”ىتلا كلت نم اهباشت رثكأ ةلصفنم تيبر

 ةلصفنم صئاصخو ةلقتسم ةيتاذ ريوطت ىلا ةجاحلاب رعشت اعم تيبر ىتلا
 ىلع فزعلا رخآلا لضفي دقف ةركلا بعلب امهدحأ متها اذاف « اهماوت نع
 سفانتلا ىلا ةجاح اهيدل سيلف ةلصفنم تيبر ىتلا مكاوتلا امأ ٠ ونايبلا
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 دقو ٠ ةيعيبطلا اهتاعزن عبتت نأ ىلا ابلاغ ليمت اهنا لب « درفتلا ىلا وأ

 ةيصخشلا ىف مهم دعبل 88(؟ه) ىثارولا نوكملا نأ ةديدع تاسارد تنيب

 طاسبنالا دعب ىف حوارتي نيح- ىلع ءرالال « را« نيب حوارتي ةيباصعلا وه

 ضعب نأ ىلا ريشت مئاوتلا تاسارد نأ نم مغرلا ىلعو ء رد. « رو, نيب

 صئاصخلا هذه لثم نأ ىلع ليلد كانه سيلف ؛« ةثوروم ةيصخشلا صئاصخ

 ا ٠ ةئيعم ©6068 تاثوروم اهددحت

 مسجلا ةينب : ايناث
 ناسنالا مسجل رهاظلا ىئدبلا بيكرتلا ىه مطروودو مسجلا ةينب

 مسجلا ةينب نيب طابترالا ةركفو ٠ هئاضعأ فلتخم نيب تاقداعلا طمنو

 نامسلا صاخشألا» : لثم ةعئاش لاوقأ اهسكعتو « ةميدق ةركف ةيصخشلاو

 عيفرلا ليوطلا صخشلا» و « «لماتم ركفم فيحنلا صخشلا» ؛ «نوحرم

 سويلويال ةيحرسم قى «ريبسكش» ركذ دقو ٠ «ىكذ فقثم تاراظنلا سبال

 ٠ ىلي ام «رصيق

 « ةنيدب نادبأ مهل لاجر ىلوح نكيلف»
 ٠ مهثوفج. ءلم نوماني لاجر  ةمعان ةيواخل سوؤرو

 « ةلئاستم ةشلدعتم هتارظنف اذه «سويساك» امأ

 ٠ «نورطخ. لجرلا اذه لاثمأ  اريثك ركفي وهو

 ةباصالل دادعتسالاو ةيصخشلا نم لكو مسبلا ةينب نيب ةقالعلاو

 أدب ادج ةميدق ةلكشم ةيوضعلاو ةيلقعلا ضارمألاو ةيسفنلا تابارطمضالاب

 ٠م٠ق 45٠١ ماع « 1لممهءقنعو طارقوبأ» ىنانويلا بيبلدلا ذنم ايثحب

 تسئرا» نم لك اهب ماق ىتلا كلت ثيدحلا رصعلا ىف ةرهش تاماهسالا رثكأو

 نيب امهلوأ زيم ثيح. « « 5881008 نودلش ميلو « 1ءادطصعت رمشترك

 ٠ هوشملا « ىفايرلا « ليزهاا « نيدبلا : ىه مسجلا بيكرت نم عاونأ ةعبرأ
 /سوهلا ناهذو ةزنتكملا ةيذبلا نيب ةقالع نع ماع «رمشترك» فشكو

 ٠ ءايوسالا ةيصخشب سيلو ناهذلاب مسجلا ةيئب ةقالع ثوحبلا تدكأو

 مسسجلا ةيذب سحفب 2 نرقلا اذه تاينيعبرأ دنم «نودلش» ماقو

 كلذ ريثيو) ىرعلا ةلاح ىف ننقملا فارغوتوفلا ريوصتلا ىه ةركتبم ةقيرطب
 1١ ١( لكش رظنا) مسجلا ةينب نيب «نودلش» طبرو « (لكاشم ةدع
 : ىلي امك ةيصخشلاو

 ا مالا



 ةزتتكملا ةيئبلا ةنهاؤلا ةينبلا

 نودلشل اعبت مسجلا ةينب )١١ -١( لكش

 ١ معان دسج هل نيمس ريصق طمن 18200:مه:مأتإل ةزذتكملا ةينبلا «

 اهب نيطيحملا عم مالسلا دشنت ةئداه ةحر» ةيعامتجا ةطسبنم ةيصخش وهو
 نيرخآلا بناج نم لبقتلاو ٠ الاوعممامدأا4 ىوشح جازم هل ٠

 لوتغم بلص دسجب اهبحاص زيمتيو 248500: ةطسوتملا ةينبلا ب ؟
 نع فشكيو « ةميقتسمو ةحيرص ةطيشن ةلضانم ةيصخش وهو « تالضعلا
 ٠ 5082000128 ىندب جازم

 ليوط ليحن دسجب اهبحاص مستي 5002م ةنهاولا ةينبلا ت

 متهي « ةلزعلاب ةمرغم « ةيعاو ةديقم « ةرتوتم ةيصخش وهو « فيعضو
 ٠ 0ع,عطمهامدنه ىلقعج ارم هل « ةيملعلا لامعالاب

 ريدقتب ماق ىذلا وه هنأ «نودلش» هيف عقو أطخ مهأ ناف ظحلا ءوسلو
 دقو ٠ نيصوحفملا ماسجأب هتفرعمب ترثأت دق تاريدقتلا هذه نأو « جازملا
 ريغ ةيصخشلاو مسجلا ةيئب نيب تاطابترالا نأ ةيلاتلا تاساردلا تنيب

 نم ةيصخشلا لالدتسا نكمي دلل زاجيلدو 2 «نودلش» اهدروأ امك ةعفترم

 ٠ سكملا وأ مسجلا ةيذب

 « مسجلا ةيئبل ةيساسألا داعبألا ديدحتب «كنزيأ «٠ زير» متها دقو
 امه نيلماع اجركشتاو

 ل مال



 مسجلا ىوذ نيب هيف نراقيو 28007 5126 مسجلا مجح لماع ١
 ٠ ليحنلاو طسوتملاو مخفلا

 ددحي بطقلا ىئانث لماع وهو 800)' 1اله5: مسجلا طمن لماع  ؟

 دادتمالا لباقم (عارذلاو عذجلاو ةماقلا نم لك لوطك) ىلوطلا دادتمالا
 ةمجمجلا نم لك ضرعو ذخفلا ىلعأو ردصلا نم لك طيحم) ,ىضفرعلا
 نيدبلاو ليوطلا ليحنلا نيب لماعلا اذه لباقيو (ضوحلاو ردصلاو
 ٠ ريصفلا

 قتلا ةيلقا ىلا: نيدبلا ةطمنلا ىلا نولي قيردسلا انآ ليك قو
 ىلا (نويميتسدلا ىأ) نووطنملا نويباصعلا ليمي نيح ىلع « ىضرعلا
 : نم لك نيب هرم ؛ ٠را* نيب حوارتي طابترا لماعم كانهو 0 ليحنلا طمنلا

 ٠ ةيباصعلاو ةليحنلا ةيئبلاو « ءاوطنالاو ةليحنلا ةينبلا

 اميو « ةيصخشلاو مسجلا ةينب نيب طابترالا ةقيقح ىف كشلا نكمي الو
 ضارتفالا ناف لوألا ماقملا ىف ىئارو ساسأ ىلع ددحتت مسجلا ةينب نأ
 ٠ هغوسي ام هل ىوق ىئارو لماع ةينبلاو ةيصخشلا ن.١ لك ءارو نأب لئاقلا

 هكولس ىف ريثآتلا ضعب هل كش نود  صخشلل ىمسجلا بيكرتلا نا
 لعف در لالخ نمو 3 هتاردق ىلع اهعضي ىتلا دودحلا لالخ نم هتيصخشو

 نوكت نأ ىف حمطت نل ةريصقلا ةنيدبلا تئبلا نم كلذ لاثم « هل نيرخآلا
 نييلضعلا دالوألا نأ امك « ةلس ةرك ةبعال وأ ءايزأ ةضراع وأ ايلاب ةبعال
 ةيناودعلاو) ةيلضعلا ةطشنألا مهمهتو « نيعفدنم نونوكي ابلاغ ءايوقألا
 فعضألا مهءالمز نأ نيح ىلع « تاذلا ديكأتو ةرماغملا كلذكو (انايحأ
 مهتاردق ىلع اودمتعي نأو « راجشلا اوبنجتي نأ ركبم تقو ذنم نوملعتي
 ٠ هيلع لوصحلا نودوي اميف ةيلقعلا

 انتيصخش لكشت نأ نكمي اهنكلو ؛ انتايصخش ددحت ال انماسجأ ةينب نأ

 « نيرخآلا عم انلعافت ةعيبطو « انل نيرخآلا ةلماعم ةيفيك ىف ريثاتلاب
 ٠ اهبنجتن وأ اهنع ثحبن ىتلا فقاوملا عاونأو

 مسجلا ايجولويزيف ؛ اثلاث
 ءايميكلاو مسجلا ةيجولويزيفو ةيصخشلا نم لك نيب طابترا ظحول

 مجح. لثم ةيجولويزيفلا سياقملا نم ددع ىف سانلا فلتخيو « هل ةيويحلا
 نيب نزاونلاو ؛« ىدارااللا ىبصعلا زاهجلا ةباجتساو « ءامصلا ددفلا
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 . نارثاتي جازملاو ةقاطلا ىوتسم نأ كشالو ٠ ةيجولويبلاو ةيجولويزيفلا
 نأ لهسلا نم سيل نكلو « ةدقعم ةيويح ةيئايمكو ةيجولويزيف تايلمعب
 قورفلا هذه ىأ ددحنل « ددصلا اذه ىف ةجيتنلا نع هلصفنو ببسلا ددحن

 ٠ ةايحلا تاربخ ىلا عجرت له وأ « ةثوروم

 ةيئيبلا تاددحملا - ب

 تسيل لماوعلا هذه نكلو « ةيجولويبلا لماوعلاب ةيصخشلا لكشتت
 ٠ كلذك ارثأ ةيكيبلا لماوعلل نا لب « ةيصخشلا نيوكت ىف ةرثؤملا اهدحو

 ىنعم عسوأ يف ةيرسآلا ةيعامتجالا ةيفاقثلا.ةئيبلا ةيكيبلا لماوعلاب دصقنو
 تاربخلا : نيعون ىلا ةيثيبلا تاددحملا هذه مسسقن نأ نكميو ء اهل
 ٠ ىلي اميف امهلصفنو « ةديرفلا تاربخلاو « ةكرتشملا

 ةكرتسثملا تاربخلا : الوأ

 « ةكرتشم ميقو تاداعو تادقتعم ف ةراضح ىأ ىف رسألا لك كرتشت كش

 طبترتو « هتفاقث نم ةعقوتملا قرطلاب كلسي نأ هومث لالخ لفل مل ملعتيو

 ذا « 86+ 20165 ةيسنجلا راودآلاب  طبترت ام نيب نم . تاعقوتلا هذه

 ةفلتخم روكذلا نع ردصت ىتلا كولسلا نم اعاونأ تاراضحلا ملظعم عقوتت

 « ىرخأ ىلا ةفاقث نم فلتخت نأ نكمي ةيسنجلا راودآلا ناف « ثانالا نع

 ىف ةدوجوم (مألا'ىلا ةبسن) ةيمآلا تاعمتجملا ىف ةدايقلاو ةماوقلا تلازامو

 تاعمتجملا ةيبلاغ ىف ةماوقلا عجرت نيح ىلع « تاعمتجملا نم ليلق ددع

 روهلذ عقوتن نأ ىعيبطلا نمو ٠ ةيوبأ تاعمتجم ىهف انه نمو « بآلا ىلا
 ٠ ىثنأ وأ اركذ صخشلا نوك درجم نم ةيصخشلا ىف نيسنجلا نيب قورف

 اهرظن ةهجو اهنم لكل نا ثيح نم تاعمتجملا نيب قورف كانهو
 عون « ةبولطملا ةفاظنلا تايوتسم « ةيقلخلا ميقلا : لثم ءايشأ ىلا ةصاخلا
 ةطلسلا « جاوزلا ماظن « لايجألا نيب ةقالعلا « حاجنلا ريياعم « سبالملا
 نيب بناوجلا هذه ىف قورف رهلذت دق لب « طقف اذه سيلو ٠.٠ ةرسألا ىف
 ةراضحلا وأ) ةراضحلا سرامتو ٠ دحاولا عمتجملا لخاد ةيعرفلا تافاقثلا
 ٠ اهومن نابا دارفألا تايصخش ىلع اهريثأت ( ةيعرفلا

 اضيأ راودالا هذه لثم نكلو « انرايتخاا نم ىه ةنهملاك راودألا ضعبو
 نم اهعقوتن كولسلا نم ةفلتخم اعاونأ نأ ذآ « ةيراضح تارابتعا اهيلمت
 ىف ريبك ريغت هل ثدح دق كلذ نكلو ؛ نينانفلاو نيقئاسلاو ءابطألا نم لك
 نهم ضعب ثانالا يالا « بسحف اذه سيلو « ةريخألا نينسلا
 ٠ روكذلا
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 ىف تاهباشتلا ضعب ضرفت ةيراضحلا طوغضلا نأ نم مغرلا ىلعو
 ةعومجملا ةفرعم نم اهب ابنت نأ نكمي ال دارفألا تايصخش ناف ةيصخشلا

 اريثأت نوكي ال دارفألا ىف ةراضحلا ريثأت نأل كلذ « اهيف درفلا أشن ىتلا

 اعيمج نوكرتشي ال نمم مهريغو ءابآلا قيرط نع لقتي هنأل « اقستم ادحاو
 ىدل ةديرف تاربخ. كائهف كلذ نع الضفو « اهتاذ ةئشنتلا قرطو ميقلا ىف
 ٠ دارفألا

 ةديرفلا ثاربخلا ؛ ايناث

 اشنت دقو « ةيعامتجالا طوخضلل ةصاخ. ةقيرطب صخش لك بيجتسي

 نا نكمي اهثكلو ٠ ةيجولويب قورف ةجيتن كولسلا ىف دارفالا نيب قورفلا
 « نيسردملاو ءابآلا نع ردصت ىتلا باقعلاو باوكلا عاونأ نع اهضيأ جنت

 نالفط ضرصمتي دقو ٠ لفطلل ةحاتملا 14006! ةودقلا وأ جذامنلا عون نعو

 ىرخأ ةيحاان نمو ٠ ايرذج افالتخا امهلاعفأ دودر فلتختو اهتاذ تاريثاتلل

 هبحاص ىذلا ضرملاك « اهب رم ىتلأ ةصاخلا تاربخلا درفلا لكشي دقف

 نأب امارغ صخشلا ىدل دلوي نأ نكمي ىذلاو « ةهاقنلا نم ةليوط ةرتف

 تاربخ- كانهو ٠ هتيصخش ىف رثؤي امم « هتياعرو هضيرمتب نورخآلا موقي
 ةصرف « ةيمدصلا ثداوحلا « جرح رمع ىف مالا وأ بآل' ثوم : لثم ةديرف

 ريغو ٠٠٠ ىرخآ دالب ىلا ءاقدصالا ليحر « ةلوطب نع فشكيل درفلل حاتت

 ومن ىف رثؤت نأ نكميو « اهرصح نكمي ال ىتلا ةديرفلا تاربخلا نم كلذ
 ٠ صخشلا

 ةيصخشلا تاددحم نيب لعافتلا
 تافص نم ريثك جتنتو « درذلا ةيصخش الكشتل ةئيبلا عم ةثارولا لعافتت

 بعصي ام ابلاغو « ةيثئيبلاو ةيثارولا تاريثأتلا نم جيزم نع ةيصخشلا
 « ةيكيبلاو ةيثارولا تارخؤملا نم لك ةيمهأل ةيوئملا بسنلا ددحن نأ اريثك
 لاثمو ٠ لعافت ىف اعم نالمعت ةئيبلاو ةثارولا ىرن نأ لهسلا نم نكلو
 ةقيرطلا ىف رثؤي مث نمو « محرلا ةكيب ىف رثؤي دق مألا ءاذغف ؛ ءاذغلا كلذ

 رثؤي نأ نكمي دعب اميفو « نينجلا ىف ةيئارولا صئاصخلا اهب رهظت ىتلا
 دعب د ةهرودب اذهو )2 ماعلا هرهظم ف ىلاتلابو هنزو ىف صخشلا ءاذغ

 ههاجت نوكلسي نيرخآلا لعجي وأ ةنيعم بيلاسأب كلسي نآل صخشلا
 ٠ ةصاخ ةقيرطب

 بناوج ةيقب ىف ةئيبلاو ةثارولا ىلماع نيب لعافتلا ثدحي فيك
 ناك ؟ تاريثأتلا هذه نع ةجتانلا ةيصخشلا فصو نكمو فيك ؟ ةيصخشلا
 . ىلي اميف اهنم طقف عبرأل ضرعن « ةديدع تايرظنل اعوضوم كلذ

 دعا 4



 ةيصخشلا تايرظن « 

 فصول اهوفلؤم اهعضو ىتلا تايرضظنلا نم ليلق ريغ ددع كانه
 « اهنم ريبك ددع ضرع  ماقملا اذه ىف  نكمملا نم دلو ؛« ةيصخشلا

 « ىعامتجالا ملعتلا « داعبألا « تامسلا : ىلي امك عبرأ ضرعب ىفتكنو

 : ٠ ةيرهاوظلا

 تاسسلا ةيرسظن -|

 ةيساسآلا صئاصخلا نايبو « ةيصخشلا هفصو ىلا ةيرظنلا هذه فدهت
 اهمامتها نم رثكأ « هب ؤبنتلا نم انئكمتو « هكولس هجوت ىتلاو ٠ درفلل

 سانلا نأ 5:8: تامسلا ةيرظن باحصأ ضرتفيو ٠ اهروطت نايبب
 لشمي ثيحب « اهسيياقم وأ (تافصلا وأ) لاصخلا نم ددع ىف نوفلتخي
 ( ىلاعفنالا رارقتسالا : ةيصخشلا تامس ةلثمأ نمو ٠ ةمس اهنم لك
 ٠ خلا ٠٠١ ةرطيسلا « راشبتسالا « ناودعلا « عافدنالا

 ةمسلا فيرعت : الوأ

 ٠ اهيف ةيدرف اقورف كانه نأ ىأ ٠ ضعب نع مهضعب زيمتف دارفألا اهيف
 وأ ةيمسج كلذك نوكت نأ نكميو )2 ةبستكم وأ ةيئارو ةمسلا نوكت دقو

 ٠ ةيعامتجا فقاومب ةقلعتم و ةيلاعفنا وأ ةيفرعم

 تامسلا عاونأ : ايناث

 وأ ةكرتشملا تامسلا ىه ةماعلا تامسلا : ةصاخلاو ةماعلا تامسلا

 دقو «ةريثك تاراضح ىف وأ ةنيعم ةراضح ىف دارفآلا نم ريبك ددع نيب ةعئاشلا

 نازتالاو ءاوطنالاو ةرطيسلا اهلاثمو « مومعلا هجو ىلع نييمدآلا نيب عيشت

 تاجردب نكلو دارفألا عيمج ىدل ةكرتشملا تامسلا دجوتو ٠ ةيعامتجالاو

 ايلادتعا اعيزوت ةعزوم ىهو « ايفيك سيلو ىمك اهيف قرافلاف « ةتوافتم
 ىتلا ىهف ةديرفلا وأ ةصاخلا تامسلا امأ ٠ (فصتنملا ف سانلا اكلك)

 ددع نكلو ٠ اهتاذ ةقيرطلاب هريغ فين نأ نكمي ال ثيحب ام ادرف صخت

 ةليلق ةريخآألاف « ةديرفلا تامسلا ددعب نراقي نأ نكمي ال ةكرتشملا تامسلا

 كرتشي ىتلا ةماعلا تامسلاب ةيصّخشلا سفن ملع مثهي نأ بجيو ٠ ادج

 ٠ سانلا مظعم اهيف

 بطقلا ةيداحأ تامسلا لثمت : بطقلا ةيئانثو بطقلا ةيداحا تامسلا

 ب هلال



 تامسلاك ةريسبك ةجرد ىتح رفصلا نم دتمي ميقتسم طخب ._انهنودآقت

 ٠ (؟-١1) لكش اهلثميو « تاردقلاو ةيمسجلا

 (+) سال رقص
0 

 بطقلا ةيداحأ ةمس ؛ (؟-١1) لكش

 رخآ بطق ىلا بلطق نم دتمتف 81م013: بطقلا ةيئانث تامسلا امأ

 ,ةيصخشلا تامسو )1١١  "( ٠ لكش ىف امك رفصلا ةطقن لالخ « لباقم

 «ةيبصعلا 2 ءودهلا « باكتكالا حرملا : لشثم عونل'ا اذه نم ةداع
 .خلا» . ٠ عوضخلا ب ةرطيسلا « ءاوطنالا  طاسينالا « رتوثلا  ءاخرتسالا

 ْ ٠ ناتفصلا هيف نزاوتت نائم ىف رفصلا ةطقن عقتو
 (ل) سس سس (+)

| 
 ل (رفص) ح

 بطقلا ةيئانث ةمس : (".- )١١ لكش
 ةتقؤم 800005 تالاحلاو « ىبسن ماود تاذ تامسلا : تالاحلاو تامسلا

 درفلا كولس فصول مدختست ىتلا تافصلا عيمجو ٠ ةرباع لاوزلا ةعيرس
 ٠.٠ عفدتم ؛ خرتسم ؛ ءىداه ؛ بئكتكم « نزتم « ..ناودع « قلق : لثم

 وأ (تامسلا) دارفألا نيب ةزيمملا قورفلا ىلا اما ريشت نأ نكمي « اهريغو
 ٠ (تالاحلا) درفلا لخاد 98 ةيجازم تالاح وأ ةتقؤم تابذبذت ىلا

 ىا ةتباثلا درفلا صئاصخب لوألا ماقملا ىف ةيصخشلا سفن ملع متهيو
 ىف اثيدح اهاجتا كانه نأ نم مغرلا ىلع « تالاحل' نم رثكأ تامسلا
 ثوحب) تالاحلا ةسارد ىلا ىفرملا سفنلا ملعو هيصخشلا ثوحب

 ٠ (امهتالمزو لتاك « رجريبليبس

 تامسلا ةعيبط : اثلاث

 قورفلا نا كلذ 8هاد51ه جردتلل لباق ىمك ©00هتتاتص لصتم ةمسلا

 ؛ عونلا ىف قورف اهنم رثكأ ةجردلا ىف قورف ىه ةنيعم ةمس ىف دارفألا نيب
 ؛ ورثمو عفدشم : لكش ىلع ةداح تافينصت ىلا سانلا مسقني الف
 قورفلل ارمتسم اجرردت كانه نكلو ؛« ىعامتجاو لزعنم « تماصو راثرث
 صاومنلا راطا ىف (لصتملا ةركف هذهو) لباقملا فرطلا ىلا فرط نم
 ٠ ىلادتعالا عيزوتلا ىنحنمل ةيساسألا

 تارشؤم ظحالن لب « ةرشابم ةقيرطب هظحالن ال درجم موهفم ةمسلاو



 ةيلعفلا تاظحدلملا نم ةجتنتسم ةمسلاف « اهساسأ ىلع ممعن ةنيعم لاعفأو

 : انلق اذاف ٠ كولسلا كلذ نم ليلق ريغ اعاطق صخلت اهنأ امك «كولسلل

 ىف زيمملا هكولس نم اريبك اءزج انصخل دق نوكن انئاف « ىعامتجا فيرش نا

 « سانلا ةلباقمب فيرش عتمتسي نأ لمثحملا نمف مث نمو « ةدحاو ةملك

 اذا اسيعت نوكيس هنأ امك « هئاقدصأ عم ثدحتلاو « تالفحلا ىلأ باهذلاو

 فقاوملا نم فالآ كانهو ٠ تقولا نم ةرتف ةيال نيرخآآلا ةبحص نم مرح

 امامت ابنتن نأ نكمي هنع كلذ ةفرعمبو « هتيعامتجا اهيف رهظت نأ نكمي
 « كولسلا كلذ بابسأ نع اًئيش ملعن ال كلذ عم اننكلو « هكولس ةيفيكب

 دقف ؛ ىعامتجا هنأل تالفحلا بحي هنا ؛ لوقث نأ باوصلا نم سيلو

 هعاتمتسا هنيب نمو « هل زيمملا كولسلا ةظحنام دعب ىعامتج.أ هنأب هائفصو

 وأ اريسفت دعت الو « امامت ةيفصو تاسلا ءامسأ دعت مث نمو « تالفحلاب

 : امه نيفدهب مدختسي «ةمسلا» ريبعت نكلو ٠ اقالطا كولسلل اببس

 ١ كولسلل درجملا فصولا ٠

 ةمسلا كلت سايقل ةقيرط داجيأ ةلواحم ب ؟ ٠

 تامسلا ددع ةلكشم : اعبار

 جعمتو 2« موي لك تامسلا ءامسأ نم تارشعب مهنارق" سانلا فصي

 ةيرظن ةصاخبو ةيصخشلا سفن ملعل رفم الو ٠ اهنم فالآب ةيوغللا مجاعملا
 ةيصخشلا سايق ناف « اهنم اضعب لقألا ىلع وأ اهمدختسي نأ تامسلا

 ماع «تريبدوأ « تروبلوأ» عمج دقو ٠ ةغللا نم ساسأ ىلع نوكي اهفصوو

 ءامسأ نم امسا (١1الروها“ ديدصحتلابو) ١مر... نم برقي ام 5

 ماع ةمئاقلا هذه «نامرون» عجار دقو ٠ ةيزيلجنالا ةفللا ىف ثتامسلا

 هيلأ عجر ىذلا هتاذ مجعملا نم ثدحأ ةعبط ىلع ادامتعأ 1 ٠١

 0 روطتيو ومني ىذلا ىوضعلا نكاكلاك ةفللا) «تريبدوأ )2 تروبلوأ»

 تامسلا ءامسأ «نامرون» لصوأو ؛ (العف ةمدختسملا ةغللا سكعت مجاعملاو

 ٠ (افلا نيعبرأ) ؛٠ر٠٠٠ ىلا

 ىلع ؛ اهل سايق وأ ةيصخشلل فصو ىأ دمتعي نأ لوقعملا ريغ نمو
 « اهلازتخا نم نذأ دبالف « تامسلا ءامسأ نم لئاملا هدعلا اذه ساسأ

 « ىلماعلا ليلحتلا وه ىفينصت ىئاصحا جهنم ىلع اسيسأت العف متام اذهو

 مظنت نأ نكمي ىتلا ميفافملا نم ددع لقأ ىلا لصوتلا ىلا فدهي ىذلا

 داعبألا نع ثحبلا ٠ كلذك هفادهأ نيب نمو « اهفصتو ام ةرهاظ دقعت
 اهنم نوكتت ىتلا ءانبلا راجحأ تامسلا دعت اذلو ٠ ةيصخشلل ةيساسألا

 ب 568



 ةيساسالا لماوعلا ىهو الأ « ةيصخشلا ليلحت ىف ىقرأ ةبتر نم ميهافم

 لاجملا اذه ىف نوريثك نويلماع نوللحم كانهو ٠ اهنيب ىربكلا ةكرتشملا
 ٠06 1غ. 8. 0061 لتاك» مهزربأ

 «لتاك» ىدل ةيصخشلا ثتامس : اسماخ

 ءامساك «تريبدوأ « تروبلوأ» ةمئاق نم لك ىلع «لتاك» دمتعا

 ةجرختسملا ةمئاقلا ضفخ مث « ىرتايكيسلاو ىجولوكيسلا ثارتلاو تامسلا
 "اهيلا فاضاف « تامسلا ءامسأ نم امسا )١11١0( ىلا نيردصملا نيذه نم

 جارختسا ىف (ةمس ١ا١) ةجتانلا ةمئاقلا مدختساو 2« ىرخأ ةمس )١١(

 نيب تاطابترالا تللحو « (دشار )٠٠١ ضعبل مهضعب غالمزلا تاريدقت
 ايلوأ الماع رشع ةلس ديدصحلت ىلا لصوتو 0 ايلماع تاريدقتلا هذه

 : لماوعلا هذهب نايب ىلي اميفو « ةيصخشلل

 زيمتيو : (ايميثولكيسلا لباقم ايميثوزيشلا وأ) : قالطنالا ١
 ىعاسمتجا هنأب «ايميثولكيسلا» بطق ىلع ةعفترملا ةجردلا وذ صخشلا

 ةجردلا وذ صخشلا زيمتي امنيب « ةيفيكت هتاداعو ةرشاعملا لهسو حيرص

 ثرتكم ريغ بلصتم ظفاحم لزعنم هنأب «ايميثوزيشلا» بطق ىلع ةعفترملا

 ٠ رذحو

 هنكلو ةيلقعلا ةردقلا .. ةطاسبب وه سيل لماعلا ا!ذهو : ءاكذلا  ؟

 طبترتو . ةيصخشلا تامسو ةيلقعلا تافصلا نيب طبرت ىتلا ةبيكرتلا كلتل ثمي
 « فقثم « ركفم « رباثم : لثم تافصب لماعلا اذه ىلع ةعفترملا ةجردلا
 ٠ ةيوق تامامتهاو لويم هل

 ةيباصعلا لباقم ىلاعفنالا نازتالا لماعلا اذه لثميو : انألا ةوق (5)
 جضانلا صخشلا ةعفترملا ةجردلا ىلع لصحيو ٠ ىلاعفنالا جضنلا مدع وأ
 كلذك وهو « ةيباصعلا ضارعالا نم ررحتملا « قلخلا ثمد ىعقاولا تباثلا
 مهوتب ةصاخ ضارعأ الو مومه هيدل سيل « ةايحلا رومأل ةبسنلاب ىعقاو

 ٠ هيلع دمتعي رباثم روبص ءىداه « ضرملا

 ةيئاودعلاو ةدايسلا بحرو عوضخلا مدع لشميو 6 ةرطيسلا 2007

 ةجرد ىلع لصحي ىذلا صخشلاو « ةماعزلا كلذكو سفانتلاو ةنوشُخلاو

 قافثالا مدعو هل سانلا ةضراعم همهي ال « اهل دكؤم هسفن نم قثاو ةعفترم
 قافتالاو قوذلاو ةعاطلاو عضاوتلاو عوضخلا وه لباقملا بطقلاو « مهعم
 + ىناقلا رف

 نما 468 مس



 ىعامتجالا حرملا جهتبملا نيب لماعلا اذه لباقيو : راشبتسالا

 نيبو « ابطق ةفصوب قبللا ثدحتملا ةباعدلا ىذ ةكرحلا عيرس ىويحلا

 بلقتم ناطبتسالا ىلا لايملا قلقلا لزعنملا مئاشتملا داجلا سباعلآ بئتكملا
 ٠ لباقملا بطقلا ق جازملا

 ؛ سفنلا ليلحتلا ىف ىلعألا انآلا هبشي وهو : ىلعألا انألا ةوق  ؟
 لباقملا هفرطو ) ايلاعفتا تباثلاو ةيلوكسملل لمحتملا رباثملا صخشلا ريميو

 ٠ بلقتلاو ةرباثملا مدعو ةيلخادلا ةيقلخلا ريياعملا فعض

 عامتجالا بحو مادقالاو ةرماغملاو ةأرجلا لئميو : ةرماغملا هال

 « هسفن نم قئاو حيرص دودو « رخآلا سنجلا ىلا ىوق ليم عم « سانلاب
 دومجلاو ماجحالاو باحسنالاو لجخلاو نبجلا لثم تافص لباقم ىف
 ٠ ةيناودعلاو

 ةيساسحلا : امهلوأ نيبطق نيب لماعلا اذه لباقيو : ةوارطلا م
 « ةيريتسهلا تاعزنلاو ةيوثنالا ةيلاكتالاو ةيلايخلا ةيلامجلا ةيلقعلاو
 ٠ ىتاذلا ءافتكالاو ةيعقاولاو ةبالصلا امهيناثو

 ؛ مهنم ةريغلاو نيرخآلا ىف بايترالاو كشلا ىلا ليملا : سجوتلا -4
 ٠ مهل لبقتلاو مهيف ةقثلا لباقم

 ىعقاولا ريكفتلا اذ صخشلا لماعلا اذه زيميو : لالقتسالا ٠
 ىذ صخشلا لباقم ىف « (ىحالطصالا وأ ىقافتالا ريغ) لقتسملا ىلمعلا

 ٠ تامامتهالا قيض لهاذلاو ىوطنملا ىميهوبلاو ىرارتجالا جازملا

 مدعو ةنطفلاو رصبتلاو ماهدلا نيب لماعلا اذه لباقيو : ماهدلا أ

 .١" تاذلاب راصيتسالا سصقنو قرخلاو ةجاذسلا نيبو ؛ دومجلا

 ىلا ليملا لمشي بطقلا ىئانث لماع وهو : بنذلل فادهتسالا 2 ٠

 ءافتكالاو سفنلاب ةقثلا لباقم ُّق كشلاو قلقلاو فواخملاو مثالاب روعشلا

 ٠ ىتاذلا

 ٠ ةظفاحملاو ررحتلا نيب لباقي لماع وهو : ررحتلا - 1

 هرومأل صخشلا ريرقتو سفنلا ىلح دامتعالا : ىتاذلا ءافتكالا 2 4
 ٠. عمتجملا ىف ةدئاسلا ميقلا لبقتو ةغامجلا ةرياسم لباقم ىف ؛ هسفنب

 ريياعملا لبقتو سفنلا طبض ةوق : فطاوعلا ىف ىتاذلا مكحتتلا - ١6

 -وقكا



 لباقم ىف « ريغلا مارتحاو ةرباثملاو حومطلا ىلا ةفاضالاب ةعامجلل ةيقلخلا

 ٠ تاذلا طبض فعض

 لباقم ىف ةراثتسالا ةعرسو قاقلاو رتوتلا : عفاودلا طغض 1+ |
 ٠ اهتدشو عفاودلا طغض نم ةضفخنملا ةجردلا

 تامسلا ةيرلن دقن : اسداس

 سفنلا ءاملع نم اديدع نأ ةيحان نم صاخب هجوب «لتاك» ةيرظن دقنت

 ' نم نكمت هنأ «لتاك» نلعأ ىتلا لماوعلا نم ريبكلا ددعلا اذه مهلهذأ دق

 امك « اهلازتخا نكمي ةرركم ةلخادتم لماوعلا هذه نأ نع الضف « هلزع

 ٠ تاريغتملا وأ تانيعلا تريغت اذا راركتلل ةلباق ريغ اهنأ

 صقان قافتالا نأب ماع هجوب تامسلا ةيرظن دقنت ىرخآ ةيحان نمو
 « تامسلا ءامسأ نيب لخادتلا نع الضف « ةيساساألا تامسلا ددع صوصخب

 لماع ةيفقوملا تاريغتملاو ةيدرفلا قورفلا نيب لعافتلا نأ ثوحبلا تنيب امك

 ىف امئاد نارهظي نايساسأ نالماع كانهف كلذ عمو ٠ ماقملا اذه ىف ىماسأ

 ةيباصعلا امهو ةيصخشلا سيياقلل ىلماعلا ليلحتلا ثودب ميلعم

 + ةيضخشلا داعبأ ةيرظنل انضرع لذاخ- امهل ضرعتو ٠ طاسبنالاو
 داعبألا ةيرسافن - ب

 تامسلا : ةيصخشلا ىتيرظن نيب ةديدع ةكرتشم بناوج كانه

 نامدختسي امك « اهفاصوأو تامسلا ءامسأ نم امهالك ادبي ذا « داعبألاو

 ددع ضيفختو تانايبلا لازتخال ايئاصحا اجهنم ىلماعلا ليلحتلا
 ليلحتلا ىوتسم ىف نافلتخي  ىرغسأ ةيحان نم  امهنكلو ٠ تاريغتملا
 لوقلا نكمي هناف « ةريثك ليصافت ىف لوخدلا نودو ؛ دنع نافقوتي ىذلا

 تامسلا ىأ ةرشابملا لماوعلا ىوتسم دنع فقوتت تامسلا ةيرطظن نأب
 ةيرلظن رمتست نيس> ىلع « اريبك ةلاحلا هذه ىف اهددع نوكيو « ةيلوألا

 ةبترلا نم لمارعلا ىا « لماوعلا نم ىقرأ ىوتسم ىلا اجرد ةدعاص داعبألا
 ىأ لماوعلا نم لقأ ددع ىلا ىئاصحالا ءارجالا اذه ىدؤيو « ةيناثلا
 ٠ ةضيرعلا داعبالا

 دصعبلا فيرعت : الوأ

 « هسايق نكمي ىذلا دادتمالا ىنعي ىضاير موهفم طاسعهوزو» دعبلا

 ضرعلاو لوطلا : ةيقيزيفلا داعبألا ىلا اكلصأ دعبلا حلطصم ريشيو
 دادستما ىاف « ةيجوولوكيس اداعبأ لمشيل نآلا هانعم عستا نكلو ؛ قمعلاو

 ب



 1 ليتل تعا كالا نش ©كددأ ! ار نتأ

 حلطصنو ٠ ةلقتسم داعبالا نوكت نأ بجيو « دعب وهف هسايق نكمي مجح وأ
 'تامسلا نم ضرعأ دعبلاف اذلو « تامس ةلمج نم نوكم دعبلا نأ ىلع
 ٠ لمشأو

 كنزيأ ىدل ةيساسآألا داعبألا : ايناث
 ةيساسأ داعبأ ةسمخ. جارختسا ىلا « 56م0 كنزيأ» ثوحب تدأ

 : ىهو « (صاخ. هجوب ىلوآلا ةثالثلا اهنم انمهي)

0 0 ١ 

 كذزيأ زناه : 4(؛ )1١١- لكش

 كدت ىملمس - طسطنم» سمنود  عاوطنالا  طاسبنالا (1)

 اسيجراخ ؛ هرسفلا ىدل ىباسألا هجوتلا ىلا دعبلا اذه ريشي

 صخش ىجدومنلا طسينملاف ٠ تاذلا هاجت ايلخاد وأ ىجراخلا ملاعلا هاجت

 ةساردلا وأ ةءارقلا بحب الو )2 نوريثك ءاقدصأ هلو تالفحلا بحبل ىعامتجا

 هتاباجا « عفدنم « ورت نود ةعرسب فرصتي « ةراثالا ءارو ىعسي « ادرفنم

 ريغ لئافتم « انوه رومألا ذخأي « ةداع رييغتلا بحي « امئاد ةرضاح

 - ل



 ىجذومنلا ىوطنملا امأ ٠ طاشنلاو ةعرحلاو حرملاو كحضلا بحي ؛ ثرتكم

 نم هريغ نم رثكأ بتكلاب مرغم « لمأتمو ورتمو ءىداه صخش وهف
 ليمي وهو « نيبرقملا هئاقدصأل ةبسنلاب الا ىلزتعم دعابتم ظفاحم « سانلا

 ةايحلا رومأ ذخأي « ةراثالا بحي ال ؛ عفدنم ريغ « امدقم طيطختلا ىلا

 دمتعي « ةلوهسب لعفني ال « قيقدلا .طبضلل هرعاشم عضخي « دجلا ذخام

 ٠ ةيقالخألا ريياعملل ةريبك ةيمعأ ىلحعي « مواشتلا ىلآ ليمي « هيلع

 .+ نكبشلا نيوكتلا وه ايحيرشت اساسا دعبلا اذهل نآ «كنزيا» ىريو
 فكلاو ةراثتسالا نزاوت ىلع  ىجولويزيفلا ىوتسملا ىلع  دمتعيو
 «..يكولسلا ىوتيتملا ىلعيب طيتريو « يبصعلا ناهجلل ندقيطر امهلصوب
 ىفارولا نيجذومنلا لعافت (ه )1١١  لكش نيبيو ٠ ٍطارشالل ةيلباقلاب

 اذهل ىثارو ساسأ ىلع فلؤملا اذه نهرب دقو ٠ طاسبئالا ىف ىرهاظلاو
 ٠ هتاذ دح. ىف ايضرم اضرع ءاوطنالا دعي الو ٠ دعبلا

0 

 ,ةظدامل ةباقلاو املغأ
 كتامسلا ؛ ريال املا

 ةيطالاتاملا ةقسيلا ةمسارلا

 ١ قوممسم
 قرافنلا نيركحتلا

 | ةقساللا ةبلكشلا

1 5 

 فشلا /ةراشتسم ال

 ىف ىرهاظلا طمنلاو ىئارولا طمنلا نيب ةقالعلا : (ه )١١  لكش
 طاينألا دعب

 الوسم عامس - 5(ةطئانأي (01) نازتالا  ةيباصعلا (؟)

 ١ دل تابثلاو جضنلاو قفاوتلا نسح رهاظم نيب دعبلا اذه لباقي
 وكشلاو ةيلاعفنالا لعفلا دودر ةدايزو بلقتلاو قفاوتلا أذه لالتخا نادو

 0 باصعلا ىه تسيل ةيباصعلاو * ةضماغ ةيندب تابارطضا نم

 هس 554-



 باصعنالا طرش رفاوت دنع هب ةباصالل دادعتسالا لب (ىسفنلا بارطضالا)

 : نأ ىأ « (ةبيصعلا فقاوملاو طوغضلا) 55عوو

 ةبيصعلا فقاوملا ال ةيباصعلا < باصعلا

 « ثوروم ساسأ ىلع رهظت ةيباصعلا عاجرألا نأ «(كنزيأ» ىريو

 ىدارااللا ىبصعلا زاهجلا 1611109 بلقت وأ ريغت ةدايزب ةيباصعلا طبترتو
 ةباجتسالا ناف ىرخأ ةيحان نمو ٠ ىواثبمسلا عرفلا ةصاخبو (لقتسملا)
 « ميعدتلل ةفولأملا ءىدابملل اعبت ايملعت مت ةيفيكت ريغ ةباجتسا ةيباصعلا

 رع ىف درفلا اهملعت وأ زكبم رمع ىف :تقدح طارششا تاربخ. ساسآ ىلع
 ىف نكلو « رتوتلاو قلقلا ضفخت اهنا ةباجتسالا هذه ىقبتو ٠ رخاتم
 نم ةرتف دعب ءىفطنت ةطورشملا ةيباصعلا تاباجتسالا هذه ناف ةريثك تالاح
 ٠ طارشالل ةداضملا تاربخلا وأ ميعدتلا صقنل ةجيتن « تقولا

 مووطمةمف نوع ةسيئاهذلا (؟)

 ريشيو ٠ ثانالا تاجرد نم ىلعأ هيلع روكذلا تاجرد نكلو « دارفألا

 ٠ ىسمفن ذوذش ريوطتل درفلا ةيلباق ىلا ةيئاهذلا ةجرد عافترا

 نالقتسم نادعب امهنكلو « ةيباصعلا نم ةروطتم ةجرد تسيل ةيناهذلاو

 ناهذلا ىأ ىلقعلا ضرملا ىف تسيل ةيناهذلا نأ اسك « نيطبترم ريغ

 ٠ دعبلا اذه ىلع ةعفترم ةجرد نع نويناهذلا فشكي نكلو ؛« 1ع 05أ59

 دراب هنأب ةعفترم ةيناهذ ةجرد ىلع لصحي ىذلا صخشلا فصويو

 داضملاو برعملا كولسلا نم عاونأ ىلا ىدؤي امم « ساقو ىناودعو

 ٠ عمتجم علل

 طسمدامم تاعافدنالا ىف مكحتلاو ةيئاهذلا نيب ةلباقم «كنزيأ» ميقيو
 ةعفترملا تاجردلا ووذ اهب فصتي ىتلا ةيناهذلا تانوكم امأ ©هدنغدا

 رثاتم ريغ « هتاذ لوح زكرمتم « دراب ؛« ىئاودع : ىهف دعبلا اذه ىتع

 ىلع رداق « دلبتم 2« عمتجملل داضم « عفدنم « ةيصخشلا رعاشملاب

 ٠ بلصتم لقعلا مراص « عادبالا

 1هماءالاوعصعع (ع) ءاكذلا (:)

 ٠ «نامريبس» ةيرظن ىف ماعلا لماعلا لثمي

 (هدكعج هلأمات ا دم فاتعس (8) ةيمدقتلا لباقم ةظفاحملا (6)

 ٠ تاهاجتالا ىف ىساسألا لماعلا وهو

 هس 156



 ةيمهاب نوفرتعي ةيزيلجنالا ةسردملاو «كنزيأ» نأ نم مغرلا ىلعو
 ةيساسأ لماوع ىه ثيح نم (ةظفاحملاو ءاكذلا) نيريخآلا نيلماعلا

 ريثك هيلع حلطصا ام نوعبتي مهف « ةيناسنالا ةيدرفلا قورفلا ءارو ةئماك

 نيلصفنم نيلاجم امهفصوب تاهاجتالاو تاردقلا ةجلاعم ىف نيثحابلا نم
 ٠ «ةيصخشلا» ناونع تحت ناجردني ال

 ىعامتجالا ملعتلا ةيرظن .ج
 ةيصخشلا تاددحملا ىلع داعبألاو تامسلا ىتير ظن باصحصأ زكري

 ىف قستم لكشب ةباجتسالل درفلا ءىيهت تامسلا نأ نوضرتفي ذأ « كولسلل

 506121 1هةعمنمو ىعامتجالا ملعتلا ةيرظن باحصأ نكلو ٠ فقاوملا فلتخم

 هيف فرصتي ىذلا فقولا ىلع نوزكري .. 832058 «ارودئاب» مهزربأو

 كولسلا نا ٠ كولسلل ةيفقوملاو ةيئيبلا تاددحملا ةيمهأ نوري ذأ ؛ درفلا

 امكو ٠ةيثيبلاو ةيصخشلا تاريغتملا نيب رمتسم لعافت ةجيتن . نوري امك

 - ةرودب ب درفلا كولس ناف ملعتلا لالخ كولسلا ةيثيبلا فورظلا لكشت

 «ىلدابت لكشب رخآآلا ىف امهنم لك رتؤي فقاوملاو دارفألا نا ٠ ةئكيبلا لكشي

 ب ىنعامتجالا ماعلا نظن ةهجو نم كولسلاب انتر تح ب نيفثلا ماع جادعتو
 ٠ فقوملا صئاصخ عم درفلا صئاصخل لعافتت فيك فرعي نأ ىلا

 ميعدتلاو ىعامتجالا ملعتلا
 ناف ةيرظنلا هذهل اعبتو « درفلا كولس ىف اريثك باقعلاو باوثلا رثؤي

 عاونأ ىف قورفلا نع اهنم ريبك بئاج- ىف جتنت كولسلا ىف ةيدرفلا قورفلا
 كولسلا عاونأ ضعبو « هومن لالخ درفلا اههجاوي ىتلا ملعتلا تاربخ

 هكولسل ةجيتن بقاعي وأ درفلا باثي : ةرشابملا ةربشلا لالخ اهملعت متي

 ةرشابم ريغ ةقيرطب بستكت تاباجتسالا نم اريثك نكلو « ةنئيعم ةقيرطب
 ملعتي نأ نكميف "/لءة,1هن5 ليدبلا ملعتلا وأ ةظحالملاب ملعتلا لالخ. ىأ

 مهكولس بقاوع ةضظحالم نمو « سائلا نم هريغ كولس ةظحالمب درفلا

 اذا ةقيقحلا ىف ةلاعف ريغو ةئيطب ةيلمع نوكتس اهنا ٠ (758 ص رظنا)
 ميهعدتلا لالخ نم هملعتن نأ بجي انع رداصلا كولسلا عاونأ لك تناك

 سيل ميعدتلا ناف ىعامتجالا ملعتلأ ةيرظنل اعبتو * انتاباجتسال رشابلا
 يلع درقلا ةايثنا لك ردي هلطتلا نيسيبدما نم ملا لق © ملل رؤوف
 ٠ بسانملا هاجالا

 فقوملاو صخشلا نيب لعافتلا

 دعتعي فقوم ىأ ىف درفلا كولس ناف ىعامتجالا ملعتلا ةيرظنل اعبت

 دنا هن



 : ىه لماوع ةثالث ىلع

 ١ - فقوملل ةنيعملا صاوخلا ٠
 ٠ فقوملا كلذل صخشلا مييقت ؟

 فقاوم ىف نيرخآلا ةظحالم وأ) ةهباشم فقاوم ىف كولسلا ميعدت
 ٠ (ةهباشم

 ةيصخشلا تاريغتملا

 ىذلا كولسلا عونب ؤبنتلا ىلع ىعامتجالا ملعتلا ةيرظن باحصأ زكري
 ومنلا ىف ةيدرفلا قورفلا ةيمهأ ىلعو « نيعم فقوم ىف صخشلا نع ردصيس
 تاسمسلا ىلع مهزيكرت نم رثكأ ؛ ىعامتجالا ملعتلا تاربخ ىفو ىفرعملا
 ةيدرفلا قورفلا ضعب ىلي اميفو ٠ (لالقتسالا وأ ناودعلا لثم) ةيعف؛دلا
 ىتلا ةيفقوملا فورظلا عم لعافتت ىتلاو « درفلاب ةلصتملا تاريغتملا وأ

 : ىهو كولسلا ىف رثؤت

 ةيلقعلا تاردقلا نمضتت ؟ لمعت نأ عيطتست اذام : ةءافكلا ١

 ٠ ىرخأآلا ةصاخلا تاردقلاو ةيمسجلاو ةيعامتجالا تاراهملاو

 ؟ فقوملا ىرت فيك : ةيفرعملا ةيجيتارتسالا - *

 ؟ ثدحي اذام : تاعقوتلا سه ؟

 ؟ قحتسي اذام : ةيتاذلا ميقلا - 5

 ؟ كلذ ققحتس فيك : ىتاذلا ميظنتلا  ه

 انسفنأب اهدلون ىتلا ةئيبلا

 ناف « ةيفقوملا فورظلا نييبلس نيبيجتسم  ةطاسبب  انسل اننا
 ؛ ةلدابتم ةقالع ةايحلا ىف اههجاون ىتلا فقاوملاو انكولس نيب ةقالعلا
 ىف رثؤت ىتلا ةيثيبلا فورظلا جاتنئاب  نيعم دح ىلا  سانلا موقيو
 فرصتي ىذلا صخشلا ناف ٠ لاعفأ نم هب نوموقي ام لالخ نم مهكولسم
 هكولس نآل « ةيناودع ةيعامتجا ةئيب هجاوي ام اريثك ةنشخ ةظف ةقيرطب
 نيرخآلا لعج ىف رهاملا دودولا صخشلا نأ نيح ىلع « نيرخ-آلا ءادع ريكي
 - ايثزج دعت فقاوملا نا ءامامت ةفلتخم ةئيب هجاويس حايترالاب نورعشي
 ءاامتت م. نم

 ةيرظنلا مييقت

 ةيئيبلا تاريغتملا ىلع اهديكأت لالخ. نم - ىعامتجالا ملعتلا ةيرظن نا

 لس جال #



 لك ىلا ةيساسأ ةقيرطب تقاضا دق كولسلا نم ةددحم اعاونا تدحت ىتلا
 ىلا رظنن انتلعج دقلو ٠ ةيصخشلا ةيرضخنو ىكينيلكالا سفنلا ملع نم
 : تائيبلا نم ةددحم عاونأل تاباجتسا ىه ثيح نم ةيناسنالا لاعفألا
 مث نمو « انكولس ىف تائيبلا هذه اهيف مكحتت ىتلا ةقيرطلا ىلع زكرن نأو
 ىف هحاجن تبثأ دق ملعتلا ءىدابمل قيقدلا قيبطتلا ناو ٠ انكولس لدعتي
 ٠ هرييغتو ىفيكتلا ريغ كولسلا ليدعت

 مهزيكرت ةذايز ىف ىعامتجالا ملعتلا ةيرظن باحصأ دقن دقف كلذ عمو
 نودقفي» مهئاف مث نمو « كولسلا ىلع ةيفقوملا تاريثأتلا ةيمها ىلع
 لاجم ىف نيرظنملا مظعم ناو ٠ ةيصخشلا ماع ىف هنولفغيو «صخشلا
 قاستاو رارفقتسا تاذ ةيصخشلا ناب ميلستلاب نيبحرم ريغ ةيصخشلا
 ٠ ىعامتجالا ملعتلا ةيرظن باحصأ ىري امك نيضفخنم

 ةيرهاولفلا تايرلنلا - د

 ةفرعملا نأ ططعممدسء»هاهوأنه1 ةيرهاوظلا تايرظنلا باحصأ ىري
 . قئاقحلا اهدحو ىه رهاوظلا نأو « ةسوسحملا رهاوظلا ىف ةروصحم
 صخشلا ةرطظن ىأ « ةيتاذلا تاربخلا ىلع زكرت تايرظن ةعومجم مضتو
 اهتاقباس نعش ايرظنلا نم ةعومجملا هذه فلتختو ٠ ملاعلا ىلا ةصاخلا
 ؛كولسلاب ؤبنتلاب وأ عفاودلاب متهت ال ةيرهاوظلا تايرظنلا نأ ىف اهريغو
 هريسفت ةيفيكو ملاعلل درفلا كاردا ةيفيك ىلع كلذ نم الدب  زكرت اهنا
 ةهجو دض لعف در  اهنم بناج ىف  ةيرهاوظلا تايرظنلاو ٠ ثادحألل
 الدبو « ةيروعش ال تاعزن هعفدت ناسنالا نأب ةلئاقلا ىسفنلا ليلحتلا رظن
 امل ةيتاذلا درفلا رظن ةهجو ىلع نوزكري نييرهاوظلا ناف كلذ نم

 ةيئاسنا ىعدت ىتلا تايرظنلا ةيصخشلا ىف ةيرهاوظلا تايرظنلا مضتو
 نع نييمدآلا زيمت ىتلا صئاصخلاو تافصلا ىلع زكرت اهنأل) ةدسممتماع
 2 (رايتخالا ةيرحو ىتاذلا هجوتلا : تافصلا هذه مهأو ؛ تاناويحلا
 ساسحا نوكت ىتلا ةيلخاادلا ةيتاذلا تاربخلاب متهت اهنال) تاذلا تايرظنو
 ةعيبطلا ىلع اضيا ةيرهاوظلا تايرظنلا مظعم زكرتو « (هدوجوب ناسنالا
 نمو ٠ تاذلا قيقحتو ومنلا وحش اهقالطناو « ةيرشبلا تانئاكلل ةبجوملا
 41١ 48( ٠ لكش رظنا) 20ه05 «زرجور لراك» هاجتالا اذه ةداق مسأ

 ا



 زرجور لراك:(1-١5) لكش '

 ثتاذلا ةيرلن

 نيبرطضملا صاخشألا عم هلمع لالخ نم هتيرظن ((زرجور» روط

 ىلا ىلخاد ليمو درفلا ىدل ةيناكما نم ىأر امب رثأت دقو « ايلاعفنأ

 تكاتعمأ- فدنعتعا «ليمعلا لوح زكرملا» وأ هجوملا ريغ هجالع ىف «زرجور»

 ةردقلاو ةيعفادلا هيدل (ةيتاوملا فوزظلا.ىطعأ اذا) درف لك نأ طقم

 نأ ىف جلاعملا رود صخلتيو « انسفنأ ىف ءاربخلا مظعأ اننأو « ريغتلا ىلع

 ىذلا تقولا ىف ؛ ةيقيسوملا تالألا ف توملا هيجوت ةادأ لثم لمعي

 جالعلا نع ةقيرطلا هذه فلتختو م هتالكشم للحيو هرفلا هيف فشكتسي

 ةلكشملا ديدحتل ضيرملا خيرات جلاعملا هيف للحي ىذلا ىسفنلا ليلحتلاب

 ٠ هجالع ريس طخ. ممصيو

 تاذلا» وه ةيصخشلا نع «زرجور» ةيرظن ىف ىزكرملا موهفملاو

 سل ال

 1 ليتل تعا كالا نش ©كددأ ! ار نتأ



 زيمت ىتلا ميقلاو ٍتاكاردالاو راكفألا لك ن نم  تاذلا نوكتتو 2« « ة5ءآ

 هذه رثؤتو ؟ هيلع ردقأ ئذلا ام ؟ انأ نم نمضتت امك« صخشلا وأ «انأ»

 نا ٠ هكولسو ملاعلل صخشلا كاردا نم هلك ىف اهرودب ةكردأملا تاذلا

 ملاعلا ىري ىباجياو. ىوق 5ها”دهه6©6م6 تاذ موهفم كلتمي ىذلا صخشلا

 نم سيلو ٠ فيعبغ تاذ موهفم هيدل صخش نع امامت فلتخم لكشب
 احجان نوكي .دق صخشلا ناف ؛ عقاولا تاذلا موهفم سكعي نأ ىرورضلا

 ٠ لشاف هنأ ىلع هسفن ىريو ادج .

 موهفمب اهتاقالع ىف ةربخ لك ردقي درفلا ناف «زرجور» ةيرظنل اعبتو
 ةروص عم قستت قرطب اوفرصتي نأ نوديري سانلا نا ٠ هيدل تاذلا
 يف ةقستملا ريغ رعاشملاو تاربخلا ببستتو « مهرعاشمو مهتاربخو مهتاوذ

 . اهب فارتعالا روعشلا ركني دقو « صخشلل ةبسنلاب ديدهت
 ةجيتن اهراكنا صخشلا ىلع نيعتي ىتلا ةربخلا تالاجم تداز املكو

 « عقاولاوش اذلا نيب ةوهلا تعستا « هيدل تاذلا موهفم عم اهقاستأ مدعل
 هتاذ نع هتروص قستت ال ىذلا صخشلا نأ . قلقلا ثودح لامتحا دازو

 نال « ةقيقحلا دض هسفن نع عفادي نأ بجي هتاربخو ةيتاذلا هرعاشم عص

 ناف ادج اريبك قاستالا مدع حبصأ اذاو « قلق اهنع جتنيس ةقيقحلا هذه

 لاكشأ ةيقب نم هريغ وأ ديدش قلق كلذ نع جتنيو راهنت نأ نكمي تاعافدلا
 قفاوتلا نسح صخشلا ناف كلذ نم سكعلا ىلعو ٠ ىلاعفنالا بارطضالا
 تاذلا نوكتو « هكولسو هتاربخو هراكفأ عم قستم تاذ موهفم هيدل نوكي

 راكفآو تاربخ تبعوتسا املك ريغتت نأ نكميو ةبلصتم ريغ ةنرم هيدل
 ٠ ةديدعج

 1لء21-5615  ةيلاثملا تاذلا ىه «زرجور» ةيرظن ىف ىرخألا تاذلاو

 تبرتقا املكو  هئوكت نأ ىنمتن ىذلا صخشلا عون نع ةركف انم لك ىدلف
 ءاديعسو ازجنم هتاذ اققحم صخشلا حبصأ ةيعقاولا تاذلا نم ةيلاثملا تاذلا
 نأ اهيلع بترتيف ةيلاثملا تاذلاو ةيعقاولا تاذلا نيب ةريبكلا ةقرافملا امأ

 ٠ هتايحب ضار ريغ اسيعت صخشلا نوكي

 تاذلا نيب : امهلوأ « قاستالا مدع نم ناعون جتني نأ نكمي مث نمو
 «زرجور» و« ةيعقاولا تاذلاو ةيلاثملا تاذلا نيب : امهيناثو  عقاولا تاربخو
 ٠ اذه قاستالا مدع ةأشن ةيفيك نع ضورف هيدل

 ثاذلا روطت

 : ةرمتسم ةروصب لفطلا كولس مييقتب مهريغو تاهمألاو عابألا موقي
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 . ناف كلذل ةجيتنو « ىرخأ انايحأ ىبلسو انايحأ ىباجيا لكشب كلذ متيو

 ناب ةريدج اهاري ىتلا لاعفألاو راكفألا نيب زيمي نأ ةعرسب ملعتي لفطلا
 نم دعبتست ةريدجلا ريغ تاربخلا ناف مث نمو ؛ ةريدج ريغ وأ اهب موقي

 ٠ةيعيبطو امامت ةقداص تاربخ نوكت دق اهنأ نم مغرلا ىلع تاذلا موهف.

 ةبسنلاب ةراس ةربخ دعي ةناثملا ف ىجولويزيفلا رتوتلا ءاهنا نأ كلذ لاثمو
 ناف بسانملا ناكملا ف صاخ لكشب لفطلا لوبتي مل اذاف كلذ عمو « لفطلل
 ظفتحي ىتحو ٠ «ةكيس» اهنأ نوريو ةطشنألا هذه نوئيدي ةداع ءايألا

 ةصاخلا هتربخ ركني نأ بجي هئاف ةيباجيالا نيدلاولا رعاشمب لفطلا

 ٠ هل ةبمنلاب اضرلا نم عون ىف ببستي لوبتلا نأ ىهو « كلت

 مامتهالا زكرم عزتنا ريغص خأ هاجت ةيئاودعلاو ةسفانملا رعاشم نا

 برضي نأ ىلع نوقفاوي ال تاهمالاو ءابآلا نكلو « ةيعيبط رعاشم ىه
 بجيو ٠ كلذ ثدح نا هنوبقاعي ةداعو « (هتخأ وأ) ريغصلا هاخأ الا

 «مهيدل تاذلا ةروص لخاد ةربخلا هذه لماكت نم اعون لافطألا ميقي نأ

 : ثالثلا تارابعلا هذه نم ةرابع ابلاغ لافطألا لوقيو

 ١ لجخلاب اورعشي نأ بجيو نوكئيس مهنا ٠
 ٠ مهل مهضفرب نورعشيو مهنوبحيال مهءابآ نأ نوررقي دق ٠

 اوبرضي نأ نوذيري ال مهنأ نوررقيو مهرعاشم نوركني دق : 
 ٠ عيضرلا

 ةرابعلا دعتو « ةقيقحلا اهيوشت تاهاجتالا هذه نم هاجتا لك نمضتيو

 امدنع هنكلو « هلبقتيف « لفطلا ىلا ةبسنلاب تالامتحالا لهسأ ةئلاثلا

 « ةيروعشال - ذكدنع - حبصت ىتلاو«ةيقيقحلا هرعاشم ركني امنا هئاف هذفنب

 نيرخآلا ميق اولبقتيو ةصاخلا مهرعاشم اوركني نأ سانلا ىلع بجو املكو
 * مهسفنأ ىلا ةبسنلاب قيضلاب نورعشيس مهناف

 ثاذلا قيفحل
 ىه ةيمدآلا تانئاكلا عفدت ىتلا ةيسيئرلا ةوفلا نأ «زرجوور» دقتعي

 « قيقحتلاو زاجنالا وحن ليملا ىهو « 50! ظهعمدهلتهه4هم تاذلا قيقحت

 ىوضعلا نئاكلا نا ٠ هب مدقتلاو ىوضعلا نئاكلا ىلع ةظفاحملا وحنو

 دقو « هتثارو دودح لالخ اهقيٌقحتو هتاناكما عابشا نع ثحبي ىمانلا

 ىأو ومنلا ىلا ىدؤت لاعفألا ىأ ايئاد حضاو لكشب صخشلا كردي ال

احضاو قيرطلا نوك اذرجم نكلو 0 ءارولا ىلا هب عجيرأت لاعفألا
 درفلا ناف 

 ؛ىرخأ تاجاح كانه نأ «زرجور» ركني الو ٠ رقهقتي نأ ال ومني نأ راتخي

 دس لا



 عفادل ةعباتو ةيوناث اهنأ ىلع اهيلأ رظني هنكلو « ةيجولويب اهضعب نأو
 ٠ هسفن ىلع ظفاحيو مدقتي نأ ىلا ىوضعلا نئاكلا

 نوققحي نيذلا دارفالا صئاصخ. « 3486108 ولسام ماهاربا» سرد"

 تاجاحلا جردم نذا) مساتلا لصفلا ىف ائيب دقو ملم يو
 تاجاصحلاب ارورم « ةيساسالا ةيجولويزيفلا تاجاحلا نم اءدب ةيناسُنألا جردم (59 ص رظنا) عساتلا لصفلا ىف انيب دقو هاج :,

 ٠ ثاذلا قيقحت ىلا ةجاحلاب اهجوأ غابت ثيح .(.ةيجولوكيسلا
 نر 0 : 0 لشتللفلا

 زاجنالا ىلا عفترم عفاد مهيدل نمم ضعب : )1١١  ١( لكش

 « ةميظعلا ةيخيراتلا تايصخشلا ضعب رايتخاب «ولسام» أدب دقو

 (مهل ةقاط ىصقا ىف ىأ) ىداع ريغ امادختسا مهتاقاط اومدختسا نيذلا ءاسسنلاو لاجرلا نم ةعومجم مهو « مهتاوذل نوققحم مهنأ ىأر نيذلا
 )2 سميج. ميلو 4 نلوكذل ماهاربا ث نوسرفج ساموت 2 ازونيبس» : لثم

 مهتايح سرد نأ دعبو ٠ «تلفزور رونيلا « نياتشنيأ تربلا « زمادآ نيج
 لودج نيبي امك هتاذ ققحملا صخذشلل ةبكرم ةروص ىلا «ولسام» لصوت
 .(؟كل١1)
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 نيققحملا دارفألل ةزيمملا ةيصخشلا صئاصخلا : )١١  ١( لودج

 «ولسام» ل اعبت مهتاوذل

 مهتاذ نيققحملا صئاصخ

 ٠ نيقيلا مدع لمحت ىلع ةردقلا عم :« ةلاعف ةقيرطب ةقيقحلا كاردأ

 ٠ مه امك نيرخآلاو مهسفنأ لبقت

 - كولسلاو ريكفتلا ىف ةيئاقلتلا
 ٠ تاذلا ىلع زيكرتلا نم رثكأ ةلكشملا ىلع زيكرتلا

 ؛ يا ملاو هي سامع د
 ٠ ةعفترم ةجردب عادبالا
 ٠ قاقثلا عيبطتلا ةمواقم

 ٠ اهمدقتو ةيئاسنالا ءاخرب مامتهالا

 "+ ةايهنلا ىف ةيساتنالا تاربخلل قدمعلا ريدقتلا ىلع ةرذقلا ت
 نم (ةرثك سيلو) ةلق عم ةيضارو ةقيمع ةيعامتجا تاقاةلع نيوكت

 ٠ سانلا

 ١ ةيعوضوم رظن ةهجوو نم ةايحلا ىلا رلذنلا ىلع ةردقلا

 راتخاو 4 ةعماجلا بالط نم روهمجل هتسأرد «ولسام» عسو دقو 3

 دجوو ؛« هتاذل ققحملا صخشلل هفيرعتل نيبسانم اوناك نيذلا بالصطلا

 اودعي نيذلا ناكسلا نم ١# ةبسن نيب نم عقت ةعومجملا هذه نأ «ولسام»

 ءوسل تامالع ةيأ نع بالطلا ءالؤه فشكي ملو « ةيفاعو ةحص سانلا رككا

 ٠ الاعف امادختسا مهتاقاطو مهبهاوم اومدختساو « قفاوتلا

 قيقحت نم ةيئانثتسا تاظحل ىلا لصت ةربخب سائلا مظعم رميو
 ةربخ. ىه ىو 3 0 ةموم1 6206 ةيمقلا ةربخنلا «ولسام» اا « تاذلا

 لامكلا نم هتف وم ةلاح وأ 0 زاجنئالاو قيقحتلاو ةداعسلاب زيمتت 335 ةيدوجو

 دقو ٠ تاذلا 0 ةزكرم ريغ ةلاح ىهو « هيلا لوصولاو فحهلا قيقحتو

 : لكم ددعتم قايس ىفو ةفلتخم تايوتسم ىف ةيمقلا تاربدخلا ثدحت

 « نيرخألا عم ةميمحلا تاقالعلا « ةعيبطلا ريدقت « ةيعادبالا ةطشنألا

 ٠ ةيضايرلا باعلألا ىف ةكراشملا « ةيلامجلا تاكاردالا ؛ ةيدلاولا تاربخلا

 اوفنصي نأ نييعماجلا بالطلا نم ةريبك ةعومجم نم «ولسام» بلط دقو

 : نع اوثدحت ذا مهتاباجتسا صخلو « ةيمقلا ةربخلا نم برتقت ةربخ ةيأ
 ءافتكالا « ةيئاقلتلا « درفتلا « ةيويحلا « لامكلا « ةدكافلاو ةحصلا

 عاونأ ني ا تا دقو 0 لامجلاو ريخلاو قحلا ميق 3 ىتاذلا

 1١ -"( ٠ لودج رظنا) تاذلا روطت ىلا ىدؤت ىتلا كولسلا

 ا



 تاذلا قيقحت روطت ىف ةمهم دعت ىتلا كولسلا عاونأ : (" - )١١ لودج
 1 ان تاق! لج ارا التان ل567 0 نبات وز يبطل لت فس ال تاهو تق 77790510150776 جخ كال غن كوعرل 19 هج اا هك تجر همته ل7 سطس وسل طنا دقت د تفوح جاع سمعا

 تاذلا قيقحت ريوطت ىلا ىدؤملا كولسلا عاونأ

 ٠ اهيف زيكرتو اهب عبشت عم ؛ لفطلا لعفي امك ةايحلا ةبرجت ب
 ةنمآلا قرطلاب قاصنلالا نم رثكأ ةديدجلا ءايشألاب مايقلا ةلواحم
 ا ٠ ةيديلقتلاو
 عامتسالا نم رثكا « تاربخلا ريدقت ىف ةيتاذلا رعاشملا ىلا عامتسالا

 ٠ رهاظتلاو ءاعدالا بنجت « ةنامألا
 عم هراكفأ قستت مل اذا ةعئاش ريغ هراكفأ نوكت نأل صخشلا دادعتسا

 ٠ سانلا مظعم راكفأ
 ٠ ةيلوئسملا لمحت
 ٠ اهررقي فورظ ىأ ىف دجب لمعلا
 ٠ اهثع ىلختلل ةعاجشلا رفاوت عم « عافدلا قرط ديدحت ةلواحم
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 ةيرهاوظلا تايرظنلا مييقت
 ىتلاش ادحاألا ريسفتو ديرفلا كاردالا ىلع تايرظنلا هذه زيكرت نا

 ةسارد ىف ةيتاذلا تاربخلا رود ىلع زيكرتلا داعأ دق درفلا اهب موقي

 ىلع  اهريغ نم رثكأ تايرظنلا نم ةعومجملا هذه زكرت ذأ « ةيصخشلا

 ٠ ةيرشبلا ةعيبطلا ىلا ةلئافتمو ةيباجيا

 ددحت نأ بعصلا نم هنأ وه ىرهاوظلا ىحنملل ىساسألا دقنلا نكلو

 حضاو اموهفم سيل الثم تاذلا قيقحت ناف ٠ اهيلع ةمئاقلا ميهافملا قدص
 صاخشألا رايتخا ىف «ولسام» اهمدختسا ىتلا تاددحملا نأ امك ؛ ديدحتلا

 هرياغ صخش ىأ ناو ٠ ةضماغ تاكحم ىه مهئاوذل نيققحم مهدع نيذلا

 صئاصخلا دجي ال دق «ولسام» مهسرد نيذلا ريهاشملا ةايح ىلا رظني

 نأ نكمي صئاصخلا ةذه ضعب نأ امك ؛« (؟ - )١١ لودج ىف ةدراولا

 اوفرع نيذلا صاخشألا ضعب نأ كلذ لاثكم « ايبلس اطابترأ طبترت

 ةيضرم ةيعامتجا تاقالع مهيدل نكت مل هتيهافرو ناسنالا مدقتب مهمامتهاب
 2« تلفزور روئيلا» نم لكل نالاثم كانهو « مهئانبأ وأ مهجاوزا عم
 نيح ىلع ةايحلا تالاجم ضعب ىف مهتاناكما اققح ناذللا «نلوكنل ماهاربا

 ٠ ىرخأ تالاجم اولمهأ

 تاهاجتا) تاذلا موهفمو (هب مئاقلاو كولسلا لعاف) اببسم الماع اهفصوب
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 كولسلا:ىف رثؤي تاذلا موهفم نا ٠ (اهوحن هرغاشمو ةسفث هاجت كرفلا
 هنأ درفلا دقتعي دقف « ةحضاو ريغ ةقالعلا هذه ةعيبط نكلو « ديكأتلاب

 ةنامآلا نم ةنيابتم تاجردب فرصتي هدجن كلذ عمو « ةقثلاب ريدجو نيما
 ةيدرفلا تاهاجتالاو تادقتعملا ىف ريفتلا نأ امك ٠ فقاوملا فلتخم ىف
 ذا « حيحصلا وه سكعلا نأ عئاشلاو ؛ كولسلا ىف ريغت ةداع هنع جتني ال

 ٠ مهكولس عم ةقستم اهنولعجيل مهتاداقتعا نم سائلا لدعي

 ةمهم ارومأ اهنورسفيو ثادحألا دارفألا اهب كردي ىتلا ةقيرطلا دعتو
 اضيأ صحفت نأ بجي ةيصخشلل ةيلمعلا ةساردلا نكلو « ةيصخشلا مهفل
 تناك اذا ددحت ىتلاو 6 درفلا ىدل تاذلا موهفم ق رثؤت ىتلا لاودألا

 ٠ ال مأ ققحتت فوس هتاناكما

 ةيييخقلا سايل تف

 ريدقتلا سيياقمو ةظحالملاو ةلباقملا اهمهأ ةديدع ةيصخشلا سايق قرط
 سيياقملاو ةيعوضوملا كولسلا تارابتخاو ةيطاقسالا قرطلاو تارابختسالاو
 ٠ ةيجولويزيفلا

 ةلباقللا ١#

 «ةيصخشلا سايق قرط نم ةمهم ةقيرط 1216:9188 رابتسالا وأ ةلباقملا
 هجوب ىلوآلا انمهيو ؛ ةيجالع وأ ةيصيخشت ةلباقملا نوكت نأ نكميو
 « ةينهملاو ةيوبرتلا تالاجملاو تادايعلا ىف اهمادختسا عاش دقو ٠ صاخ

 هجيوتو هجول اهجو ةلباقملا متتو:٠ دارفللا ةيصخش نع تانايب عمج فدفب
 ةيلاعفنا تاريبعت نم هيلع ودبي ام ٍظحاليو « ةددحم ةلثسأ صوحفملا ىلا

 فلتخم نع فشكت نأ نكمي ىتلا ةيلنفللا بئاوجلاب مامتها عم « ةيكرحو

 ٠ اهريغو ةيبصعلاو ةيعامتجالاو. عافدنالا : هتيصخش بئاوج

 صوحفملا رغشي نأ مهملا نمف « ةلباقملا حجنت ىتح وجلا ةئيهت بجيو
 ةدكلا هطيحت ىعيبط وج ىف لب ناحتما وج ىف سيلو « هتيجس ىلع هنأب
 هؤارآ هفست الأو « ثيدحلل تقولا بلغأ هل كرتي نأ نيعتيو ٠ ةيكاقلتلاو

 ش | ٠ زفتسي وأ

 ةدحوم تاميلعت اهل نوكت ىأ 3 ةئنثم ةلباقملا نوكت نأ لضفملا نمو

 تادحو سفئلا ءاملع مدختسا. دقو ٠ هثاذ بيترتلاب مدقت ةدحاو ةلئسأو

 ةعوفجم نع بيجيو « اهمانأ صوحفملا سلجي ىلآلا بساحلا نم ةريغص
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 حيتافم ىلع طغضلاب كلذو « زاهجلا ةشاش ىلع هل مدقت ىتلا ةلئسالا نم

 ش ٠ ليغشتلا ةحول ىف

 ؛صوحفملا نذا ذخا دعب ةروص وأ اتوص وأ ةباتك ةلباقملا ليجست نكميو '

 نيب ةنراقملا فدهب .كلذو « ةلباقم ةسلج لك ف كلذ متي نأ نكمملا نمو

 ٠ ىرخأ ىلا ةلباقم نم اهريغت ىدمو«صوحفملا كولس ىف ةددحم بناوج

 لبق نم زيحتلاو ةيتاذلا بناوجلا لخدت اهنم ةدع بويع ةلباقمللو

 . مدع كلذكو اهنم ةدمتسملا تانايبلا ةقد ضافخنا ناكما عم « اهب مئاقلا

 مايقلا نيعتي ناك نا تقولل اهكالهتسا نع الضفءاهقدصو اهتابث عافترا

 صحف ىف ديفت اهنا ذا « ةريثك ايازم اهل ناف كلذ عمو ٠ ةريبك دادعأ عم اهب

 ٠ ةرشابم ةيئاقلت ةقيرطب ضارعألا ضعبو ةيصخشلا راكفالاو رعاشملا

 :ةسحاللا ب

 تاعاطق نم تائيع ريدقتل ةرشابملا 06وهربةةهد ةظحالملا مدختست

 كولسلل اهليثمت ىدم ىلع ةئيعلا هذه قدص دمتعيو « ةيصخشلا ىف ةنيعم
 تالواحم ةدع تيرجأ دقلو ٠ هل ةبسنلاب اهتيمهأو « هنم ةنيع تذخأ ىذلا

 ترهظ نكلو « كولسلل ةرشابملا ةظحالملا قيرط نع ةيصخشلا سايقل

عتن نأ ماع هجوب ليحتنملا نم هنأ ودبيو 0 ةددحم ةيلمع تالكشم
 بق

 ميمج ىف هكولس ظحذان نأو )ع صاخلا ربخملا لثم تقو لك ىف اصخش

 دودح نم لك كلذ ءارجا نم عنميو ٠ عوضوملاب ةلصتملاو ةمهملا فورظلا
 ٠ ناسنالا هع“ ةيصوصخ مارتحاو تقولا

 «تائاويحلاو لافطألا عم امئاد«لاجملا ىف»ةرشابملا ةظحالملا مدختستو

 صئاصخ ضعب ردقت نأو ؛« ةسردملا بعلم ىف لافلدألا ظحالي نأ الثم نكميف

 ضعب ىفو ٠ اهريغو ةيئاودعلاو ةرطيسلاو ةيعامتجالا : لثم مهتايصخش

 نمز ىف كولسلا نم ةنيع بحس ةقيرط مادختسا ديفملا نم ودبي نايحألا

 ٠ الشم قئاقد رشع لك نيعم لفط هب موقي ام ةظحالم متت ثيحب « نيعم
 لثم « طيسبلا دعلا قيرط نع اهسايق نكمي كولسلا نم ىرخأ عاونإ كانهو
 ءاسنئا اهديدحت قبس لملمت تاكرحب لفطلا اهب موقي ىتلا تارملا ددع .

 شيرملا مادختسا تارم ددعو « ىساردلا لصفلا ىف « ةعاس اهتدم ةسلج

 ٠ ةعاس اهتدم ةلباقم ىف «انأ» ةملك صوحفملا وأ

 ىعيبطلا اهعقوم ىف طابحالا لمحتو نواعتلاك ةيصخشلا بناوج ضعب اهيف
 ٠ للظ ذات
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 زيحتلا نم صقنت نأ نكمي ةرشابملا ةظحالملا نأ نم مغرلا ىلعو
 ٠ ةيعقاو ريغ ةيعانص فقاوم ىف سانلا عضتام ابلاغ اهناف«ةقدلا نم ديزتو

 ريدقتلا سيياقم -ج

 ةددحم بئاوج وأ تامس سايقل ةقيرط 8ةانهق 856816 ريدفتلا سايقم

 ريدقتلاب مئاقلا موقيو « اهل جردتم ىوتسم ديدحت قيرط نع ةيصخشلا ىف
 تاجردلا نم ددع نيب نم صوحفملا ىلع قبطنت ىتلا ةجردلا ديدحتب
 )1١-1( ٠ لكش نيبي امك جردتملا سايقملا اذه اهمضي

 ١  1م 3 0
2001 1 1 1 ! 

 ادج' ىوطنم ىوطنم دطسوتم طسبنم 2 ادج طسبنم
0 ًُ 1 ١ 

 اتينتوخنا يضيع مة
 ادج ملاسم ملاسم طسوتم ىناودع ادج ىناودع

0 5 ١ ١ ١ 
 لا لا ل لا يس ا

 ادج ورتم ورتم طسوتم عفدنم ادج عفدتم
 ريدقت سييافم ةثالثل جذامن ؛ )1١-86( لكش

 نيسردملا لثم ؛ ةديج ةفرعم صوحفملا ريدقتلاب مئاقلا فرعي نأ دبالو
 اوردقي نأ مهنم بلطيو « ءالمزلاو ءابآلاو نيضرمملاو ءابطآألاو نيفرشملاو
 فيرعت عضوي نأ كلذك ىرورضلا نمو ٠ صوحفملل ةيكولسلا صئاصخلا

 ٠ كولسلا نم ةددحم لاكشأ ةروص ىف تاجردلا هذه نم دوصقملا ديدحتب

 صوحفملل ةبسنلاب  نكميو « ريدقتلاب نيمئاقلا ماكحلا بيردت نيعتي امك
 جارختساو « ةبسانم نم رثكأ ىف « مكح نم رثكأ مادختسا  دحاولا

 ىلا فييزتلا ةلكشمو ةظحالملا ف صقنلا بئاوج ضعب كلذ جئاعيو
 ىرخآأ تازايحنا كانه ناف ظحلا ٌءوسل نكلو « تارابختسالا ىف نسحألا
 ةجرد ىلع اونوكي نأ نكمي نيذلا ماكحلا ضعب كانيف « رهظت نأ نكمي
 لكل سايقملل ةلضفملا ةياهنلا هاجت تاجرد نوطعي ذا « مركلا نم ةريبك
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 ماكحلا تاريدقت ليم ىلا « 5]812 68604 ةلاهلا رثأ» حلطصم ريشيو
 كانهو ٠ درفلا كلذ هيلعي ىذلا ماعلا عابطنالاب رثأتلا ىلا ةنيعم تامسل

 لعن نويوحلللا زدني ىتلا ضكامملا_شضوقف ىهنا خلل قرخا رئام
 7 ودنمم تامولعم امثاذ ميقدلا نوك :نيردتأملا نإ ةقيحم 4 هناا
 ىلع ةقدب تاريدتتلا ىلا رظنلا نكمي ألو ٠ مهدوردقي نيذلا ضصاختشالا نف
 نيب لعافت ثدحي نأ امئاد متحملا نمف « ردقي ىذلا صخشلل فصو اهنأ
 ٠ صوحفللاو ريدقتلاب مئاقلا

 ىبطلا لاجملا ىف اهقيبطت متيو « ةئنقملا ريدقتلا سيياقم ضعب رفاوتتو
 نروبنتيو ريدقت سيياقم اهلاثمو « ةصاخ ةروصب (ىرتايكيسلا) ىسفنلا
 نم ةلسسلس ىهو « 1110360:2 وزنا ةن1ع 2ها138 503165 ةيرتايكيسلا

 تفئص ىتلاو '« ىفشتسلا ىف ضيرلا كولسو ضارعاألاب ةلصتملا سيياقملا

 : ىه ةيساسأ ةعومجم رشع ىتنثا ىلا  ىلماعلا ليلحتلا ساسأ ىلع
 ناودعلاو ىماصفلا جيهتلاو باكتكالا ةلاحو سوهلا ةلاحو ايريتسهلاو قلقلا
 ةيلقعلا ةقاعالاو ىرهقلا ساوسولاو اينيرفبهلاو ايونارابلاو ىناهذلا
 ةداع سيياقملا هذه فشكتو ٠ ةمظعلا راكفأو ةرطيسملا ةيلثملا ةيسنجلاو
 ةديعب لاحلا ةعيبلطب اهنأ عم « اهنيب ىبسن لاصفناو « لوقعم تابث نع
 الضف ةئقؤم 515065 تالاح- ىلا ريشت اهنأ نم مغرلابو . لالقتسالا نع
 ضرملا ىف تاريغتلا نع فشكلل مدختست نأ نكمي اهناف ةيصيخشت تاكف نع
 ٠ اتابك رثكأ صئاصخ نع اهفشك ناكما نع ذاضف « ءافشلا وحن نسحتلاك

 تاراسسبختسالا - د

 اهفصوب ©0653ههههل»عق تارابختسالا ثلاثلا لصفلا ىف انجلاع نأ قبس

 احيضوت رمألا ديزنو ٠ رابتخالا جهنم ىف ةمدختسملا ةيئفلا لئاسولا دحأ
 بلغيو ٠ةيصخشلا سايقل ةمهم ةليسو ىه ثيح نم تارابختسالا نع انه
 سايقل ةدئافو ةرشابمو ةماقتسا قر.لطلا رثكأ تارابختسالا نوكت نأ

 زيمملا هكولس نع هسفن درفلا ريرقت ىلع لصحن اننأ كلذ ؛ ةيصخشلا

 لودج. نيبيو ٠ هل همدقن ىذلا رابختسالا ءلمب موقي امدنع « صاخلا
 0 اهدونيبل جذامن (5 )1١1

 ارداق نوكي نأو « دونبلا ىنعم صوحفملا مهفي نأ ناكمب ةيمهآلا نمو
 صاخشألا ةيبلغا نم رثكأ وأ امالك لقأ ناك اذا اشم ررقي نأ ىلع
 «ةمساح. تسيل درفملا دئبلل ةباجتسالا ناف عبطلابو ٠ ابيرقت مهلثم هنأ وأ
 « هل ةيلك ةجرد ةنوكم ةدحاولا ةمسلا ىلع صوحفملا تاجرد عمجت ذا
 ٠ ديصقلا تيب وه تاجردلل ىلكلا طمنلاو
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 ةيصخشلا تارابختسا دونبل جذامن ؛ (4 )1١- لودج

 ١ - ةعونتمو ةريثك تاياوه ىل “٠ معن 1
 معن مالكلا ليلق اصخش ىسفن ربتعا - ؟ 0
 ببس نود انايحأ ديدشلا نزحلاب رعشأ - ع ٠.. معن 0

 ةبيرغلا تاوصألا ضعب انايحأ عمسأ - ؛ ٠ ل معث
 رشلا ىل رمضي نم كانه نأ رعشأ 2 ه ٠ ٠ ل معثا

  - 51باصعألا بارطضا نم ىئاعأ ٠ ل معنا
 ٠ صرحب مهتارايس نودوقي نم ىنقياضي ل 0.٠ ال معلم
  - 4مونلا ةلق نم ىناعأ 8 ٠ ل معن

  8ل معنا سانلاب طالتخالا بحأ

 ٠ - معنا عادصلاب ىتباصا رثكت 3

 ١ - نورخأآلا ىناشخي نأ بحأ ٠ ل معئا

 ريرقتلا ىلع نورداق سانلا مظعم نأ ىلع ةقيفحلا ىف ليلدلا رفاوتيو
 ىذلا لكشلاب رابختسالا المي مهضحعب نكلو ٠ ةصاخلا مهصئاصخل قيقدلا

 ذا « اوسآلا ىلا وأ ؛ نسحالا ىلا نوفيزي دفف ٠ لويقم هنأ روصتي

 ضيرلا ترطغلا ريظبب اورهظي وا ؛ نعم لئعي وقلي نأ 3. نويغري
 فقاوملا هذه رثؤت نأ نكميو ٠ مامتهالا وأ جالعلا وأ فطعلا اوردتسي ىتح

 تاريكاتلا هذه ةمواقملل قرط كانفو « رابختسالا ةجيتن ىف ةيعفادلا

 تسيل اهتيلعاف نكلو « بذكلا سيياقم قيرط نع كلذ نوكيو « ةيعفادلا

 تتيثأ دقف تار رابختسالا دودح. نم مغرلا ىلعو 0 فورظلا عيمج ىف ةلماك

 ٠ ةيصخشلا سايق ىف ةمجلا اهتدئاف

 «ةيصخشلل هجوآلا ةددعتم اتوسينم ةمئاق» تارابختسالا رهشأ نمو

 التسع ود012 840! ماطقمأع 2ءعجومهقأتاج طعم مالال (848411)

 ىسفئلا ىبطلا لاجملا ف بارطضالا صيخشتل ادعاسم هفصوب روطت ىذلا

 نم تافم ةدعب «ىلنكام « ىاواثأه» : هافلؤم أدب دقو ٠ (ىرتايكيسلا)

 « ةيمسجلا ةحصلا « ةيرتايكيسلا ضارعألا ىطغت ىتلا ةديدعلا تارابعلا

 حيتافم تعضو دقو ٠ ةيعامتجالاو ةينهملاو ةيلزنملا نوئشلا ؛ ةماعلا تاداعلا'

 (ةصخشم ىأ) ةيكحم تاعومجم زييمت ىف دنب لك ةوق ىلع ءانب حيحصتلا

 نوكت دقف ٠ ةرابعلل رهاظلا ىنعملاو أ ىوتحملا نع رظنلا فرصب « ةفلتخم

 ةعومجم تاباجتسا ةنراقم قيرط نع الثم (ىلقع ضرم) ماصفلا سايقم
 ةعومجم تاباجتسا عم نويماصف مهنثأ ىلع اوصخش نيذلا دارفآلا نم

 ىمقأ نع تفشك ىتلا رابختسالا دونب رايتخا متو ٠ ءايوسألا نم ةطباض

 ملا 21/6:



 نم ريبك ددع نيوكت مت ةقيرطلا هذهبو ٠ تاعومجملا هذه نيب زييمت
 ٠ ةيساسألا ةيكينيلكالا سيياقملا (2 - )١١ لودج نيبيو ٠ سيياقملا

 اهنومضمو اتوسيئنم ةمئاقل ةيكينيلكالا ةيعرفلا سيياقملا : (2 - )١١ لودج

 اهريسفتو ةعفترملا ةجردلا ىنعم ىعرفلا سايقملا

 2,« ةيمسجلا فكاظولاب دئازلا مايمينهالا ضرملا مهوت - ١
 ١ ىوكشلا ىلا ليملا ؛ ةيملا مادمت
 ةيمسجلا

 « ةمهلأ طيبثت ؛ ملأ « ضابيقنالا « ةساعتلا باكتكالا سن <*٠'

 ٠ طونقلا

 راكفألاب دأفم « ىعقاو ريغ ؛« جضنلا مدع |[[ 2 ًايريتسهلا 2
 (عااجتبإا# ةقيطل < وفتح ٠ ةيكامملا
 ىعامتجالا لبقتلا ىلا جاتحي

 زكرمتم ؛ عفدنم « هيلع دمدعي ال « ةالابماللا )2 فارصنالا 5070

 2« ىعامتجا ال « درفتم « ءىرج « هئاذ لوح ىتابوكيسلا

 عم ىف © .عسمتج د 1 تدناكشم ىف « جملا

 عدالو 5 0 ايونارابلا < 6
 هو يرققلا راجتالاو ؛ روقذلل ةيوتنالا || ونقل روق -_1

 مدع « ددرتلا « رتوتلا « قلقلا « ةيشخلا ””يئيقساكيسلا - !٠
 مدس ساسسحا « ريمضلا ةلظقي « نامأآلا :

 ٠ ةءافكلا

 ٠ رمل ريكشفلا رذحلا 01 ةيرسلا

 ةيساسسحلا ع( ةفقئلأ « ررحتلا ؛ عافدنالا سوملا س46
 « ةيناودعلا « ةرباغملا مدع ؛« © ةدكازلا فيفخلا

 ٠ ةحارصلا
 دامتعالا هلق « ةيعامتجالا تاقالعلا بنجت ماوطنالا - ٠

 ٠ لجخلا « سائلا ىلع ىعامتجالا

 نع فشكلا فدهب « قدصلل سيياقم ةثالث ىلع ةمئاقلا لمتشت امك
 ٠ لامهالا « صلمتلا « نسحألا ىلا فييزتلا : ىهو « صوحفملا زايحنا
 :ةقدعلا نيرناقي له ءوض ىلع ةيكينيلكألا سيباقملا ىلع صوحفملا تاجرد بيوصت ناكما عم

 ا



 مُهتردقم ةمئاقلا هذهل نيمدختسملا نييكينيلكالا نيسرامملا ضعب معزيو

 عيزوت) ىسفنلا نايبملا ساسأ ىلع درفلا نع ةريثك تامولعمب ءالدالا ىلع

 قدص ةعجارم تفشك نكلو « ةيعرفل؛ سيياقملا هذه عيمج ىلع (تاجردلا
 ثدح دقو ٠ امامت اهغوسي ام اهل سيل اهيف ةقثلا نأ ةيعرفلا سيياقملا هذه

 بساحلا قيرط نع ةمئاقلا هذه حيحصت ناكما وه قئاش روطت ارخؤم

 ' ٠ هتطاسوب تاجردلا ريسفت عم ىلآلا
 تالاجم ىطغت ادنب 00+ ىلا تلصو « ادج ةديدع دونب ةمكاقلا هذهلو

 جاني ثيحي + ةيضاخ ةيأ سانقل ب ايرظن ب مدكتت نأ نكميو 4# ةعولقت

 قيرط نع « «علصلا» سايقم رابختسالا اذه نم قتشن نأ نكمملا نمف
 لجرلا ني .نك بئاج :نم ةقلتخم ةقيرطب اهقغ باكي كلا دوننلا صحف
 هذهب موقت ةقيقحلا ىف دونبلا تناك اذا كلذو « رعشلا ىذ لجرلاو علصألا

 ىجولوكيسلا ثارتلا ىف لقألا ىلع ىفاضا حاتفم ةئام رهظ دقو ٠ ةقرفتلا

 ةديدع تافص سايقل كلذو « اهنم ةقتشمو «اتوسينم» ةمئاق رشن ذنم

 « ةرطيسلا « ةيلوكسملا ؛« بصعتلا « ةيداصتقالا ةيعامتجالا ةلاحلا ؛ لثم

 ٠ خلا ٠.٠.٠ ىماردلا ليصحتلا

 زيمت دقف « ةيئيرجتلا حيتافملا ةقيرطب ةطبترم ةنيعم راكفا كانهو
 بابسأل نكلو «.ءايوسألاو نيعم ضرمب ىفرملا نم نيتعومجم نيب دونبلا
 نم مغرلابف « رابختسالل ىرخأ تامادختسا ىلا اهلقنث نأ نكمي ال ةهفات

 نيب قرفي نأ نكمي «؟ ةيلقع ضارمأ ىفشتسم ىف تنأ له» دنب نأ
 'مهنع فشكي نأ نكمي ال هناف « ءايوسألاو ىفشتسملا ىف نيميقملا نييماصفلا

 رايتخا نأ وه «اتوسينم» ةمئاقل رطخأ دقن كانهو ٠ رخآ ناكم ىأ ىف

 ةيصيخشت تاقاطب ىلع ادمتعمو « امامت ىمكحت ساسأ ىلع مت دق سيياقملا

 ترهظأ دقف ٠ ىلماعلا ليلحتلا جهنم ىلع هدامتعاأ نم رثكأ ةيديلقت

 : ةضيرعلا تاكئفلا ءوض ىلع طقف صيخشتلاب حمست «اتوسيئم» ةمئاق ناف

 ٠ اديدحت رثكأ ساسأ ىلع سيلو «ىناهذ « ىباصع»

ةمئاقل 111٠ ماع ةحقنم ةيناث ةعبط تردص « مهم روطت ىفو '
 اتوسينم 

 ٠ ةيلصألا ةمئاقلل اريوطتو انيسحت دعت « ةيصخشلل

 زييكيرمألا ضعب نع الضف نويناطيربلا سفنلا ءاملع لضفيو

 ظقف اندمي ال ىئاصحا ىفينصت بولسأ وهو « ةيصخشلا تارابختسا
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 هنكلو ٠ سايقم لك ىلع ةجرد ىطعي نأ بجي دونبلا ىأ : لثم تامولعمب

 ٠ ضعب نع اهضعب اهلالقتسا ىدمو اهتعيبطو سيياقملا ددع اضيأ ضرتفي
 ىف ةمهم ةوطخ هفصوب ىلماعلا ليلحتلاب سفنلا ءاملع فارتعا ديازت دقو

 قرضطلا نم رصانع اهفيلأت ىف تمدختسا اذا ىتح تارابختسالا ريوطت

 ٠ ىرخأألا

 ةيطاقسالا قرسطلا - ه

 نيرخآلاب اهيف درفلا قصلي ةيروعش ال ةيلمع 2:هزهم0ه» طاقسالا

 وهو ٠ ةصاخلا هتاجاحو هرعاشمو هتاهاجتا وأ هراكفأ ضعب مهيلا بسنيو

 عفاودلاو قلقلا دض ه0 انآلا اهب موقي ةيعافد ةليح  ديورفل اعبت كلذك

 ةيطاقسالا قرطلا دمتعتو ٠ رتوتلا ضفخ- ىلا فدهيو « 54 وهلل ةيزيرغلا
 ىلع زكترتو « طاقسالل ىليلحتلا موهفملا اذه ىلع 25:0]ةءان#ع عطس لانك

 دارفألا فلتخم ىدل ريثت ةمهبملاو ةضماغلا تاهبنملا نأ هادؤم مهم ضارتفا
 تاهبنملا ضومغل ارظنو ٠ مهتايصخش بئاوج سكعت ةعونتم تاباجتسا

 ) اليلق نوكي - ىروعشلا ىوتسملا ىلع  مهتاباجتسا ىف دارفألا مكحت ناف

 ٠ ةيصخشلا ىف قورفلا رهظت مث نمو

 اريبك اددع ثمدختساو « ةيطاقسالا قرطلا تنوكت كلذ ىلع اسيسأت

 ٠ ىلي اميف اهضعبل ضرعنو ٠ ريثك كلذ ريغو مسرلاو بعللاو بحسلاو

 ماسثرور راسبتخا ب الوأ

 ىسقنلا بيبطلا 5056طنعط خاشرور نامريه رابتخالا اذه عضو

 لاكشا ىلع اهنم لك لمتشي « تاقاطب رشع نم نوكتيو ٠ ىرسيوسلا
 مث ءاضيب ةقرو ىلع ةريبك ربح ةطقن ءاقلا نع عقبلا جتنت تنتو « ةلثئأمتم

 عمو ةفلتخم لاكشأ جرختف اليلق اهينع طغضلاو اهينث وأ ةقرولا قيبطت
 ريغ سمخو ةئولم سمخ نم رشعلا تاقاطبلا نوكتتو ٠ ةلثامتم ىهف كلذ
 )1١-1( ٠ لكش رظنا (دوسأو ضيبأ) ةنولم

 « تاقاطبلا اهب تعنض ىتلا ةقيرطلا حيضوتب رابتخالا ءارجا ادبيو
 « اهفلؤم اهل هعضو ىذلا بيترتلاب ةدحاو ةدحاو تاقاطبلا ضرعت مث
 نمز ساقيو ٠ اهيف هروصتي ام وأ هاري ام فصو صوحفملا نم بلطيو
 هقطنو ةقاطبلل صوحفملا ةيؤر نيب ىفقنملا نمزلا ىأ ىئادتبالا عجرلا

 تس عرقا حن



 هتقرختسا ىذلا ىلكلا نمزلا ليجست كلذك نكميو « ةباجتسا لو#

 ٠ اعيمج رشعلا تاقاطبلل صوحفملا تاباجتسا

 خاشرورلا تاقاطب ىدحا : ) - )1١١1 لكش

 لجسي نأ هيلعف « خاشرور رابتخا قيبطت دنع مهم رود صحافللو

 لهو « عجرلا نمز سيقي نأو « ىعادتلا ةيلمع عجشي نأو « تاباجتسالا
 ؟ هاجتا ىأ ىفو ال مأ ةقاطبلا صوحفملا رادا

 ةلحرملا ادبت رشعلا تاقاطبلا تاباجتسا ليجست نم ءاهتنالا دنعو

 اذكهو ةرشاعلا ةقاطبلا نم ايلزانت اديتو « قيقحتلا ةلحرم ىهو ةيناثلا

 ٠ ىلوألا ىتح

 ةيلمعل ةددحملا لماوعلا حيضوتلو ٠ (اهيف نيعم ءزج وأ اهلك ةقاطبلا)

 ىوتحم ةفرعملو « (ةكرحلا وأ لالظلا وأ نوللا وأ لكشلا) كاردالا

 ٠ ةباجتسالا

 دودح ىف ةباجتسالا ىلا رظنلا نكميو .٠ اهل تاجردلا عضوو تاباجتسالا
 ' : ىه بناوج ةعبرأ

 ١ ةباجتسالل ىئاكملا ديدحتلا ٠

 ٠. (ةكرحلا « نوللا « لكشلا) ةباجتسالا تاددحم . ؟

 ةباجتسا « ةعيبط « دامج « ناويح 4 ناسنا) ةباجتسالا نومضم د ؟

 ٠ (ةيحيرشت
 ٠ ةباجتسالا عويش لباقم ةدجلاو ةلاصألا

 ةيؤر نأ : لاقيف « ةئيعم ةيرظن ءومخ ىلع ةيلكلا تاباجتسالا نسكت
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 راركت ناو « ديرجتلا ىلع ةردقلا عاسفترا ىلع ليلد لكك ةفاطبلا

 دقن ىلا ليم ىلع ليلد ةقاطبلا نم ةقيقد ةريغص ءازجأل تاباجتسالا

 ليلد نولل ةباجتسالا ةبسذ ةدايزو « ةظحالملا ةقدو ةبيرغلا مايشألا

 ىتلا تاباجتسالا ةرثكو « ءاوطنا ليلدف ةكرح ىف سانلا ةيؤر امأ « عافدنا

 دوجو مدعو « هبادجاو لايخلا رقف ىلع ليلد ناويحلا ىلا ريشت

 ٠ ءايح وأ تبك ليلد ةيسنج ءاضعا ىلا ريشت ىتلا تاباجتسالا
 ( ةرياسملا ىلع ةمالع ةريثك ةماع تاباجتسا ءاطعا نأ نورخآ ىريدو

 ىلع ةردقلاو راكتبالاب ةيئاسنالا تاكرملا نم ريثك ةيؤر طبتري امك
 ةراشالا ىنعي اذهف نوللاب درفلا رثأتي امدنعو « عفترملا ءاكذلاو ديرجتلا

 نم اطمن لثمي هنأ امك « ةيجراخلا ةئيبلل درفلا ةباجتسا ةدش ىلا

 ٠ نيطسينملا

 تابثلا نأ ثيح صيخشتلا ىف مادختسالل رابتخالا اذه حشري الو

 - ةضفختما جرم اهل قدصلاو
 عوسفوملا مسهفت راسبتخا  ايناث

 لطعسمأتلع ةرمعنءعواتمس ؟عنأ ([45

 ولت ةدحاولا صوحفملل مدقت ةضماغ ةروص نيرشع نم نوكتي
 روص كانهو ٠ اهنم ةروص لك نع ةصق نيوكت هنم بلطيو « ىرخآلا
 روصصلا هذهل لاثمو ٠ ءاسنلاو لاجرلاو تانبلاو دالوألا نم لكب ةصاخ
 زكتريو « هيعارذ ىلا دنتسم هسارو اسلاج ايبص لثمتو )١( مقر ةروصلا
 ةيقيسوم ةتون امهتحتو سوقو نامك ةدضنملا ىلعو « ةدضنم ىلع هيقفرمب
 اذه عضو دقو ٠ (ىرخأ ةقاطب نايبل 895 ص « "5 لكش رضنا)
 ٠ ( اةةن238) ىروم ىرنه» رابتخالا

 ىتلا صصقلا نأ ىه عوضوملا مهفت رابتخا اهيلع موقي ىتلا ةركفلاو
 ىف ةمهم تانوكم نع فشكت روصلا هذه لثمل ةباجتسأ صوحفملا اهيكحي
 فقاوملا ريسفت ىلا سائلا ةعزن امهلوأ : نيضارتفا ساسأ ىلع هتيصخش
 مهلامآو ةرضاحلا مهئابغرو ةيضاملا مهتاربخو قفتي امب ةضماغلا ةيئاسنالا
 امم ريثك ىف ذخاألا ىلا صصقلا باتك نم ريثك ةعزن امهيناثو « ةيلبقتسملا

 رعاشم نم مهسفنأ ىف رودي امع نوربعيو ةيصخشلا مهتاربخ نم 0
 ٠ تابعرو

 ةسيئرلا تاعوضوملا ىلا فرعتلاب هليلحتو رابتخالا اذه ريسفت موقيو

144 



 : ىلي ام ديدحتل صوحفملا اهيكحي ىتلا صصقلا ىف

 ٠ صصقلا ىف هتيصخش درفلا صمقتي ىذلا ىسيثرلا لطيلا ١

 اهيلع ىوطنت ىتلا ىوقلاو ةصقلا لطب عفدت ىتلا تاجاحلا  ؟

 ٠ هسفن

 ٠ لطبلا ىف رثؤت ىتلا تارثؤملاو ةيئيبلا لماوعلا وأ طوغضلا « 

 لك ىف بئاوجلا هذه ديدحت قيرط نع ليمعلا ةيصخش ليلحت نكميو

 ْ ٠ روصملا

 لمجلا ةلمكت رابتخا  اثلاث

 5ءتاعمعع هدم ءانمد

 نيوكت ىلع دمتعيو « طاقمالا موهفم ىلع اضيأ رابتخالا اذه موقي

 اهتلمكت صوحفملا نم بلطي ةلماك ريغ وأ ةصقان لمح
 ىساسألا ضرفلاو «

 هلويمو هتابغرو هتامس سكعي امنا هلمكأ ىذلا ءزجلا ىف صخشلا نأ وه انه

 رابتخا تارابتخالا هذه رهشأ نمو ٠ لكك هتيصخش ىأ هتاهاجتاو

 : ةيتآلا دونبلا هتلثمأ نمو لمحلا ةلمكتل «سكاس»

 ٠ ٠ ٠. ام ذايلق ىدلاو نأ رعشأ ١

 ٠ نم فاخنأ ىننكلو ةقامح. اهنأ ملعأ انأ  ؟

 الجر دهاشأ امدنع و
 5220 اعم ةارماو

 نم فاخأ ىنأ نوملعي ال ىئاقدصأ رثكأ ه

 «٠ ٠ تانبلا مظعم نأ نظأ - 5

 ٠.٠0.٠١ اهتبكترا ةطلغ ربكا تناك

نكمي ام عرسأب ةلمج لك لمكي نأ صوحفملا نم بلطيو ْ
 ام لوابو ه

 ٠ هنهذ ىلع رطب

 ىثاعملا ىعادت وابتخا اعبا و

 170:0 ةمدو اداوم هيأ

 رهتشاو ؛ «نوتلوج سيسنارف» ىزيلجنالا ةمالعلا رابتخالا اذه ركتبا

ىسفنلا للحملا قيرط نع
 ٠ ا(جنوي لراك» 
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 ةملك برجملا اهقطني تاملكلا نم ةمئاق نم.رابتخالا اذه نوكتيو

 هنهذ ىلا درت ةملك لوأب ةملك لك ىلع دري نأ صوحفملا نم بلطيو « ةملك

 ىضقنملا نمزلا ىأ) عجرلا نمزو ةباجتسالا برجملا لجسيو « اهعرساو

 ٠ (اهل ةباجتسالا ءاطعاو ةملكلا عامس نيب

 ىعدتو ةيئاثلا ةلحرملا ادبت ةمئاقلا تاملك لك نم ءاهتنالا دعبو

 . ةقالعلا حيضوت ىلا فدهيو « خاشرورلا ىف ىرجي امب هيبش وهو « قيقحتلا
 ( ةقالعلا هذه اهيف حضتت ال ىتلا تالاحلا ىف ةباجتسالاو هبنملا نيب

 ٠ كلذ ريغو عجرلا نمز لوط بابسأ حيضوتو

 فونازور تنك رابتخاو « جنوي ةمئاق : مئاوقلا هذه ةلثمأ نمو

 ٠ اهريغو تروبابار ةمئاقو ىناعملا ىعادتل

 : هثالمزو تروبابار ةمئاق دونب نم ةلثمأ ىلي اميفو

 بأ ل 18 انحنشلا 7 ملاع- ١

 ةوشنان 5 ردصا٠ب 6 سأر ءاطغس : 

 ةلفح 5 ىدثلا ةملح .- سيالم ةبيقح <٠"

 حابصم- ١ باتكا ١ راحتنا ٠

 ةاتفل قيدص ٠6 ىسرك - 15 ةأرمأ ٠

 تارابتخالا هذه لثم ىف ىسفنلا بارطضالا ىلع ةلادلا تامالعلا نمو
 ب ةملكلل ةباجتسالا مدعو فقوتلا ٍٍِ عجرلا نمر لوط : ةيلاتلا تامالعلا

 تاباجتسالا - تافيرعت ميدقت  ةفرغلا ىف ةدوجوملا ءايشألا ةيمست  هبنملا
 . ةلذتبملا تاباجتسالا  ةيلاعفنالا

 ةيطاقسالا قرطلا مييقت
 ىعابطنا لكشب ابلاغ ةيكينيلكالا تاسلجلا ىف ةيطاقسالا قرطلا مدختست

 ىئايصخاالا رسفيو ؛ حيحصتلل دحوم ماظن امئاد مدختسي الف « ىسدح

 ىلعو ٠ هسدحو ةصاخلا هتربخ سامأ ىلع تاباجتسالا طمن ىكينيلكالا
 ىف اريثك نوقثي ةقيرطلا هذهل نيمدختسملا نييكينيلكالا نأ نم مغرلا
 اهنأ ةقيقدلا ثوحبلا ترهظأ دقف اهقدصو اهيلا نولصي ىتلا ماكحألا

 قرط تبرج دقو ٠ نيححصملا نيب ام تابثو قدصلاو تابثلا ةضفخنم

 ٠ «نسنج» نيب امك اليلق ايؤبنت اقدص تفاضأ اهنكلو ةيعوضوملا حيحصتلا

 سس ةمكاسم



 ةفلتخم قرطب اهتاذ ةيطاقسالا تاباجثسالا نيثحاب ةدع رسفي ابلاغو
 نييزانلا طابضلل «خاشرور» تاباجتسا كلذ لاثم « ايرذج افالتخا

 مهنأ نيثحابلا ضعب ركذ ثيح « «جروبمروت» ىف ةمكاحملل نيرظتنملا

 ىرخا ةيهلات نمو + :نورخأ كلذك مهدجي مل نيح ىلع « «ايلقع» ذاوشأ

 . اهيلع مهتاباجتسال نيصوحفملا فييزت ناكما رهظ

 ةيعوضوملا كولسلا تارابتخا -و
 01 وعاجل ع 8 مطقكأ هانا 1 عكأك

 ىا ىف قرافلا ءادألا ناف « ةيدرفلا قورفلا ةسارد ىه ةيصخشلا نأ امب
 نكميو « ةيصخشلا ةسارد ىف ابلاغ ةيمهأ هل نوكي « ابيرقت ةيلمعم ةمهم
 دلال جذاسمنلا نيب نمو ٠ اهل اسايقم هفصوب ةيمهأ هل نوكي نأ
 ةيكرحلاو ةيكاردالا ماهملا : ةيصخشلاب ةلص رهظت ىتلا ةديدعلا ةيلمعملا
 “ ٠.ريقاقعلل ةباجتسالاو ملعتلا ةرهاظو

 لظ ىف ةظحدلملل ةلباق كولسلا نم ةنيع ةيصخشلل ىعوضوملارابتخالاو
 نيعم بناج ىف كولسلاب ؤبنتلا ىف مدختسي فقوم وه وأ « ةيلمعملا فورظلا
 ريبك ددعل ةبسنلاب ىزغمو ىنعم هل رابتخا وهو ٠ همدقي ىذلا بئناجلا ريغ
 ىف هسيقي ام ريغ,ىرخأ بناوج ىلا ريشيو « كولسلل ىرخأ فقاوم نم
 جاتنتسال صوحفملا كولس سايق موري هنأ تارابتخالا نم عونلا اذهل ةيصاخ مهأو ٠ كولسلاب ؤبنتلا ناكماو حيحصتلا ىف ةيعوضوملاب زيمتيو ٠ رهاظلا
 هكولس رثؤي نأ نكمي هاجتا ىأ ىف ايعاو صوحفملا نوكي نأ نود هتيصخش
 ٠ ليواتلا ىف

 « رشابم ريغ عنقم ةيصخشلل ىعوضوملا كولسلا تارابتخا نم ضرغلاو
 ال وأ ادمع ةيصخشلا تانايبلا هيوشت ةجرد نم ليلقتلل ةعوضوم ىهف.
 نمضتي دقو ٠ ةباجتسالا ىف دمعتملا فييزتلاو فيرحتلا فيفختلو « ايروعش
 « هكولسو صخشلا ءادأ ىلع زكري هنكلو « ةيظفل ةدام ىعوضوملا رابتخالا

 نم رثكأ العف صوحفملا هلعفي ام سيقت ةيصخشلل ةيعوضوملا تارابتخالاو
 ٠ ١ هلعفي امع هلوقي امل اهسايق

 ىلا تاينيرشعلا ذنم ةيصخشلل ةيعوضوملا تارابتخالا خيرات عجريو
 : امهتارابتخا دحال جذومن ىلي اميفو «ىام « نروشتراه» تاسارد

 لئاسم نع ةرابع رابتخالا ناك © شغلا نع نيفلؤملا نيذهل ةسارد ىف
 تاباجالا هذه ْمسنت مث « اهنع ةباجالل لافطألل ىطعت ةطيسب ةيباسح

 مس عرخألا بس



 لكل حيحصتلا حاتفم ىطعيو (اهنم ةيئاث ةخسن سفنلا ملاع جرختسي)
 ىتلا ةجردلا نيب ةنراقملابو « هسفنب هتباجا حيحصتل ةدح ىلع لفط
 ىئاصخالا حيحصت نع ةجتانلا وأ ةيقيقحلا ةهردلاو « هسفنل لفطلا اهيطعي

 هنثحلا وأ ةنافالا جره جرختسا» ةقرولل ىمقنلا

 : ىلي ام اهنم ةيصخشلل ةيعوضوملا كوطملا تارابتخا نم ةورث رفاوتتو
 ريسفب ةبوثكم ناولا ىلا ريشت تاسلك نيب لخادتلا) 8بورتس# رابتخا
 نم ريثاتب مسجلا ليامت « نوميللا طقن « بيضقلاو راطالا ؛ (اهنول
 5 ماللخلل فيكتلا « رقنلا « ىرئادلا ءافتقالا « حومطلا ىوتسم « ءاحيالا

 لباقم لكشلاب مامتهالا « عادخلا « قحاللا رثألا « ةظقيلا « طارشالا
 جذرمل يلب اميفوت «.2لا: 8 نيديلا ةراجم < ةرياتلا«:.ةعرتلا © نوللا
 :اهنم رابتخال

 ءاجيالا ريثاتب مسجلا ليامت رابتخا
 ىلا نايفيلدقم فاذيو يكرس انكادس كوقولا ضوعفلا قبلي

 ٠ ةمتعم ةراظن قيرط نع ناتقلغم هانيعو « ناتقصتلم هامدقو ؛ ةراوج

 وأ مامالا ىلا هليامت وا مسجلا زازتها ةجرد سيقي قيقد زاهج دجويو
 تقولا ىفو ٠ صوحفملا صيمق «ةقايب» طبترم طيخ. قيرط نع ءارولا ىلا
 زاهج وأ برجملا قيرط نع) عضولا اذه ىف وهو صوحفملا عمسي هسفن
 نييباصعلا نأ رهط دقو ٠ فصنو نيتقيقد ةدل لحوقسلاب تاءاحيا ( ليجست

 تداز املكو « رابتخالا اذه ىف ازازتهاو اليامت رثكا (ايسفن نوبرطضملا)
 نوطقسي نيصوحفملا ضعب نأ ىتح. ليامتلا ةدش تداز ةيباصعلا ةجرد
 .الهف

 ليامت سايقل اقيقدو اطيسب ازاهج روطسلا هذه بتاك ركتبا دقو
 نييناهذلاو ءايوسالا نيب قورف نع تفشك ةبرجت هتطاسوب ىرجأو ؛ مسجلا
 0 نييباصعلاو

 ةيجولويزيفلا سيباقملا -ز

 درفلا نع تردصا ءاوس ةيجولويزيفلا مهتاباجتسا ىف دارفآلا فلتخي
 تاباجتسالا هذه طبترتو « نيعم رابتخا تاهبنمب تريثأ مأ ايئاقلت
 ةلوبقملا قرطلا نم ةقيرط لثمتو « ةيصخشلا تارابختسا ىلع تاجردلاب
 ةيئاطبتسالا ريراقتلا ىلع ماتلا دامتعالا نود (سفنلا ملعل قحلا مامتهالا اهنا ىف لداجن نأ نكمي ىتلاو) ىلخادلا ملاعلا ةربخ ىلع لوصحلل
 ٠ صوحفملا اهركذي ىتلا

 د شمام ل



 ةيرظن ةيمهأ تاذ ةيجولويزيفلا سيياقملا ناف ىرخأ ةيحان نمو

 ةباجتسا اراركتو ارارم تسرد ىتلا ةيجولويزيفلا تارشؤملانيب نمو
 ليصوتلا ةجرد سايق ) 0218ةهنء ةزنم 26ةمدهكع (051) ةينافلجلا دلجلا

 تابريض لدعم « مدلا طغض « (ةيقرعلا ددغلا لمعب طبترملا دلجلل ىبرهكلا
 « ايبرهك حملا مسر زاهجب ساقت امك خملا تاجوم « سفنتلا لدعم « بلقلا
 نيعلا ناسنا عاستا ؛ اهرتوت وأ تثاضعلا ءاخترا « ةزرفملا باعللا ةيمك

 ىلع سيياقملا هذه مظعم قيرط نع - لصحن نأ نكميو ٠ هضابقنا وأ
 ىف ريغتلا ةجرد ب « ةحارلا ىوتسم ىلع 21: ليجستلا نم نيعون

 زاهجلا ةلاحل تارشؤم سيياقملا هذه ضعبو ٠ ةراتخم تاهبنمل ةباجتسالا
 ةجردب  رخآلا اهضعب طبتري نيح ىلع « (لقتسملا) ىدارااللا ىبصعلا
 ٠ (خملا ءاحل ىف ةراثالاك)- ىزكرملا ىبصعلا زاهجلا طاشنب - ربكأ

 ةيصخشلا تابذث ه6

 صاخشألا نأ تامسلا ةيرظن ةصاخبو ةيصخشلا تايرظن مظعم ضرتفت

 ىري امك « نمزلا ربع رخآآ ىلا فقوم نم ©هدماةنع»: ةثباث ةروصب نوكلسي

 ربع درفلا زيمت ةنيعم ةيساسأ ةيصخش تامس كانه نأ ةرظنلا هذه باحصأ

 « اهرسأب هتايح لالخ ام دح ىلاو  رخآ ىلا موي نم ةفلتخم فقاوم

 انئاف « ةديدع فقاوم ىف ىح ريمضبو ةئامأب فرصتي درف رهظ اذاف مث نمو

 انراكفأ ىف (دماةنعدوإ» تابثلاب روعشلا ناف ىصخشلا ىوتسملا ىلعو

 نادقف ةلماكتملا ريغ ةيصخشلا زيمي اممو « انتداعسل ايساسأ دعي انكولسو

 - تالاحلا نم ريثك ىف  ثوحبلا تلشف دقف كلذ عصو ٠ تابئثلاب ساسحالا

 انتاعقوت نيبث امك وأ تايرظنلا ضعب ركذت امك ةيصخشلا تابث دكؤت نأ ىف

 ٠ سفنلا ءاملع نيب ايفالخ ايلدج اعوضوم ةيصخشلا تابث دعيو ٠ انسدحو

 نمزلا ربع تابثلا أ

 « ةيصخشلا صئاصخ ىف اريبك اتابث دارفألل ةيلوطلا تاساردلا تنيب

 رثكأ عبتت مت 8100 كولب اهب ماق ىتلا ةيلوطلا تاساردلا هذه دحأ ىفف

 ىف مهل سايق لوأ ناكو ٠ اماع نيثالثو سمخ ةرتف لالخ صوحفم ةئام نم
 ىلع درف لك ريدقتب اوماق نيذلا سفنلا ءاملع هزجنأو « ةيدادعالا ةسردملا

 ريدفت متو ٠ ريدقتلل انئنقم ءارجا نيسدحتسم ؛ ةيصخشلا تامس نم ددع

 سس عمق



 تانيثالثلا فصتنم ىفو « ةيوناثلا ةسردملا ىف ىرخأ ةرم مهسفنأ نيصوحفملا

 نع ريدقت لك ىرجأو ٠ مهل ةبسنئاب رمعلا نمت انيعبرألا فصتنم ىفو
 نم ثالفلا تاونسلا ةرتف ربعو ٠ نيمكحملا نم ةفلتخم ةعومجم قيرط

 ةيصخشلا تاريغتم نم ٠ر58 رهظأ ةيوناثلا ةسردملا ىلا ةيدادعالا ةسردملا

 ةيدادعالا ةسردملا نم نيثالثلا ماوعألا ةرتف ربعو ٠ ايرهوج ايباجيا اطابترا

 نم ١ر١ فشك نيصوحفملا ىلا ةبسنلاب رمعلا نم تانيعبرألا فصتنم ىلا
 . صئاصخ ضعب )1١-1( لودج نيبيو ٠ ىرهوج طابترا نع دونبلا
 ٠ نمزلا ربع تابث ربكأ زربت ىتلا ةيصخشلا

 نمزلا ربع ةيصخشلا تابث : )1١-1( لودج

 نع اهسايق مت ىتلا دونبلا ةسردملا نيتسردملا نيب طابترالا
 تاريدقتلا قيرط دشرلاو ةيوئاخلا ةيوناثلاو ةيدادعالا

 ْ روكذلا
 ٠ لوئسمو هيلع دمتعي صخش ردا رق
 ىف مكحتلا مدع وحن لبملا را ردا

 مدعو تاعافذئالاو تاجاحلا

 . عابشالا ليجأت ىلع ةردقلا
 ٠ تاذلا طابحاو ةيمازهنالا رك 0
 تاريسبعتلاب عاتمتسالا رم راو

 ٠ لامجلل بيجتسي : ةيلامجلا

 ' ا ثانالا
 ٠ امامت عضاخ ردك لقد

 عم نوكي نأب مايمتهالا رك راد
 ٠ ىعامتجا « نيرخآلا

 لالقتسالاو درمتلا ىلا ليملا رك رك
 5 قباطتلا مدعو

 ةيفسلفلا لكاشملاب مامتهالا ركا رم
 ىنعمو ميقلاو نيدلا لثم )
 . ( ةايحلا

 صاخشألا رظني امدنعو ٠ نمزلا ربع هيدل اعفترم اتابث نودجي مهناف درفلا
 نينسلا ربع مهتيصخش تابث ىلع ديكأتلا ىلا نوليمي مهئاف مهسفنأ يلا
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 ' ةديدع دونب ىف قاستالا رهظ دقلو ٠ دشرلا ىلا نولصي امدنع لقآلا ىلع

 تاوثس زشع هردق لصافب تذخأ ىتلاو ةيسفنلا «اينروفيلاك» ةمئاقب تسيق

 ءاماعم 1٠ ٠ نم ىرخأ ةعومجمو ٠٠١ 1١ نم اهرامعأ حوارتت ةعومجمل

 ريسغتلاو تاسثلا - ب

 ىلا مهتايصخش تابث نع اوفشك دق دارفألا ضعب نأ نم مغرلا ىلع
 ىف ةريبك تاريغت نع نورخآ فشك دقف مهتايح. ربع ةعفترم ةجرد
 ىجولونكتلاو ىعامتجالا ريغتلاب مستي ىذلا مويلا ملاع ىقو « ةيصخشلا
 لظت) مهتيصخش ديكات نيب اعارص صاخشألا نم ريثك هجاوي عيرسلا

 ٠ (ديدج كولسو راودأ فاشكتسا) ةلماكلا مهتاردقب مهيعوو (ةتباث
 ٠ ريغتلاو تابثلا نم الك ةيصخشلا ومن نمضتيو

 ةايحلا نم تقو ىأ ىف ثدحت نأ نكمي ةيصخشلا ىف تاريغتلا نأ عمو
 تفشك دقو ٠ ركبملا دشرلاو ةقهارملا ةرتف ءانثأ ثودحلل ةيضرع رثكا اهئاف

 ةيصخشلا تابث ةجرد ىف ةريبك ةيدرف قورف نع ةيلوطلا «كولي» ةسارد
 يف تابيث نع دارفألا ضعب فشكف « انيب اسمك تسرد ىتلا ةرتفلا ربع'

 نورخآلا ريفت نيح ىلع « مهتايح نم ادج ةركبم ةرتف ذنم مهتيصخش
 . دشرلا فصتنم ىلا ةيوئاثلا ةسردملا نم نيئسلا ربع ةظوحلم ةجردب
 مهتقهارم ةرتف تمستا نيذلا ِكئلوأ مه نيريغتملا صاخشألا ناف ماع هجوبو
 مسيقو عسمتجملا نم. لكب مهتافالع فو مهتاوذ لخاد رتوتلاو عارصلاب
 ةرتف لالخ اوفصتا دق روكذلا نم نيريغتملا نأ كلذ لاثمو « نيدشارلا

 جسضنلا مدعو عايضلاو ةيساسحلاو نامألاب روعشلا مدعب ةيوناثلا ةساردلا
 مدعب روعشلاب تاريغتملا ثانالا تمستا امك « نارقألا ةفاقث ىلا هجوتلاو
 ىلع نهيدلاو ىلا نرظنو « لالقتسالل ةريبك ةميق نعضو امك درمتلاو نامألا

 ْ ْ ٠ قيتع زارط نم مهنا

 ةيلاعفلاو ءاخرتسالاب نيريغتملا ريغ فصتا دقف كلذ نم سكعلا ىلعو
 مهسفنا نولبقتي امك « ةفاقثلا اهددحت ىتلا فادهآلا وحن حايتراب ىعسلاو

 نيريغتملا ريغ روكذلا مستاو ٠ مهتفاقث ميقو ةيديلقتلا راودآلا نوبعوتسيو
 ريغ ثانالا تلام نيح ىلع ٠ ةيجاتنالاو فيكتلاو جضنلاو تاذلا ىف ةقثلاب
 نم امهريغو مهيدلاو عم ةيباجيا نهتقالع نوكث نأ ىلا تاريغتملا
 ةيسنجلا راودالا لبقتو ةيجاتنالاو عوضخلاب نمستا امك « نيدشارلا
 ىلا انب ودحت ىتلا ةيدرفلا بابسآلا نم اريثك كانه نأ عمو ٠ ةيديلقتلا
 نيسنجلا الك نم نيريغتملا نأ جتنتسن نأ نكمملا نمف « ريغتلا نع ثحبلا
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 نمو « ريغتلا نوهركي امك عارصو لاضن اهنأ ىلع ةايحلا ىلا نورظني
 , ةئداه ةسلس ةيلمع اهفصوب ةايحلا ىلا نيريغتملا ريغ رظني ىرخأ ةيحان

 فقاوملا ربع تابثلا . ج

 كولسلا سيياقم ىلا رظنن امدنع ةيصخشلا تابث ىلع ةليلق ةلدأ كانه

 كراتنلاو لزتملا ىف ىتاودقلا كاولسلا كلذت لاقم + ةفلتم فئاوم يع
 , بلغأ ناف 'ةيفرعملاو ةيلقعلا تاردقلا ءانثتسابو ٠ ةسراملا ىف ىناودعلا

 جرختستو : فقاوملا ربع طقف طيسب تابث نع فشكت ةيصخشلا صئاصخ
 ناودعلاو ةيعبتلاو ثاذلا طبضو ةنامألا لثم تامس تاسأرد امئاد

 فقوم ىف تاسايقلاو دحاو فقوم ىف ةمسلا تاسايف نيب ةضفخنم تاطايترا

 ةجرد نأ ترهظأ ىتلا تاساردلا كلذ لاثمو ٠ «ليشيم» نيب امك رخآ

 (ناحتما ىف شغلا ةصرف لثم) رغم فقوم ىف لفط ىدل دجوت ىتلا ةنامأل
 ةباجتسالا ىف لفطلا كلذ اهريظي ىتلا ةنامألا ةجردب اريثك طبترت ال

 دحأ بسكل بذكلا وأ دوقن ةقرس لكم ) ةفلتخم عاونأ نم تايرغل

 ْ ٠ (مالمزلا

 ةيصخشلا تاراستخاا ىلع تاباجتسالا طبر تالواحم تناك دقل
 نيب تاطابترالا دعتو « لامآلل ةبيذم اضيأ ةيعقاولا ةايحلا ىف كولسلاب
 ةلقتسملا سيياقملاو ةيطاقسالا قرطلا وأ ةيصخشلا مئاوق نم ةقتشملا سيياقملا
 ىف ةديفم مجحلا اذه نم تاطابترالا نوكت نأ نكميو ءرا“ نم لقأ كولسلل
 بسانم ريغ ام صخش ناك اذا ريرقتك) ةيصخشلل ىلك ريدقت ديدحت
 كولسب ٌؤبنتلا ىف ةدودحم ةميق تاذ اهئكلو « (ساسح ىسامولبد بصنمل

 رهظت ىتلا تائايبلا ىلا ىعامتجالا ملعتلا ةيرظن باحصأ راشأ امك

 كولسلا نأ ىلع اليلد اهفصوب فقاوملا ربع ةيصخشلا تامسل اضفخنم اتابث
 ةعيبط ىلع اريبك ادامتعا دمتعي هنأ ىأ ١ 511051158 - ةمهءا3ع فقوملاب ددحم

 وأ ةتباثلا تامسلا ىلع هدامتعا نم رثكأ « هيف ثدحي ىذلا نيعملا فقوملا

 زيمن نأ اريثك ديفملا نم سيل هنأ نودكؤي مهف«درفلا ىدل ةباجتسالا تاعزن
 « ةيعبتلا « ةيعافدنالاك) ةفيرعلا ةمسلا تاحلطصم ىلع ادامتعا صاخشألا

 ىف زيمتلاو ريغتلا .نم اريثك نوريظي دارفألا نأل (خلا ١.. عوضخلا
 ىلع . ريبك دح ىلا  ديمتعي عافدناب صخشلا فرصت نا ٠ مهكولس
 ٠ ههجاوت ىتلا ةصاخلا فورظلا

 امئاد نوكت تامسلا ناف ىعامتجالا ملعتلا ةيرظن باحصأل اعبتو
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 ىلا ليمن نحنو « هظحالي ىذلا صخشلا ىف اهنم رثكأ «ظحالملا نيعأ ىفد»
 بابسأ كانهو ٠ العف دجوي امم رثكأ صخشلا كولسب ربكأ اتابث قحلن نإ
 : ىلي امك اهنم ةعبرأ ركذن « كلذب انمايقل ةديدع

 رمهظملاك « ام دح ىلا ةتباث ةيصخشلا تافصلا نم ريثك لظت ١

 ىلع تباوثلا هذه دعاستو 04 ةيريبعتلا تاءاميالاو مالكلا ةقيرطو ىمسحلا

 ٠ ةيصخشلا تابث نع عابطنا نيوكت
 ىلا صاخشألا فرصت ةيفيك نع ةقبسملا انراكفأ اندوقت نأ نكمي  ؟

 المئو تارغثلا دسن نأ نكميو 4 ةيلعفلا انتاظحالم ءارو ام ىلا ميمحتلا

 تافرصتلاو تامسلا قاستا ةيفيك نع ةرمضملا انترظنل اعبت ةدوقفملا تانايبلا

 ةيسنجا مهيدل نمع ةيطمنلا جذامنلا انلعجت نأ نكميف ؛ ضعب عم اهضعب

 نأ ىف كلذ ببستي نأ نكميو « ءاسنلا ةايح نوشيعي مهنأ دقتعن «ةيلثم
 ٠ تاظحالملا هب حمست امم رثكأ صخشلا لاعفأب اريبك اتابث قحلن

 ( ةنيعم قرطب نوفرصتي سانلا ضعب لعجي نأ نكمي اندوجو نا ©

 انئآل تباث لكشب نوكلسي مهنأ ىلع اورهظي نأ نكمي انبراقأ ناف مث نمو

 دقو . اهب موقن ةظحالم لك ءانثإ مهل ابهبنم انتفصب نيدوجوم نوكن

 : ٠ اندوجو ريغ ىف امامت ةفلتخم ةقيرطب نوفرصتي

 ليمن انئاف « فقوم ىأ ىف ةزراب ةرهاظ صخش ىأ لاعفأ نأ ثيح - ؛

 صقننو « ةيصخشلا صئاصخ نع ةجتانلا كولسلا بئاوج ريدقت ةدايز ىلا

 ةقيرطلاب فرصتي نأ ىلا صخشلاب ىدؤت ىتلا ةيفقوملا ىوقلا ةيمهأ ردق نم

 ضرتفن انئاف ةيناودعب فرصتي اصخش نأ انظحال اذاف « اهب فرصت ىتلا

 فقاوم ىف اهتاذ ةقيرطلاب فرصتي فوس هنأو 2 ايئاودع ادادعتسا هيدل نأ

 ٠ امامت ةفلتخم ةيفقوملا لماوعلا تذاك اذا ىتح. ىرخأ

 نع ددحتي كولسلا نأ نودقتعي نيذلا ةيصخشلا تايرظن باحصأ امأ

 ىفنلا ليلحتلاو ةمسلا تايرظنك عفاود وأ ةمثاد تادادعتسا قب رط

 مهف « ةنراقملا ةيفقوملا ثوحبلا نيبت امع اتابث رثكأ ةيصخشلا نأ نودكؤيف

 نودكؤيو « ةيصخشلا تاسارد نم ريثك ىف ةيجهنملا بويعلا ىلا نوريشي

 : نم لك ىلا ةجاحلا

 ١ ةرركتملا تاظحالملا ٠

 ٠ ةيصخشلا تابخ ىف ةيدرفلا قورفلاب مامتهالا  ؟

 . اديدحت رثكأ تاحلطصمب تامسلا فيرعت +
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 ةرركتملا تالظحالملا
 فقاوملا نيب قاستالا ضافخنا نع تفشك ىتلا تاساردلا مظعم دمتعت

 تاجرد نيب الثم تاساردلا كلت لبرت دّقف « كولسلا نم ةريغص ةنيع ىلع

 دق وأ « ةيلمعم ةبرجت ىف هل ىناودع كولسب ةيناودعلل سايقم ىلع درفلا
 لامعالل دوقنلا ءاطعأ) فقوم ىف ةدعاسملا كولس نيب طبرلا لواحت

 صخش ةدعاسم ىلا ةعراسملا) رخآ فقوم ىف ةدعاسملاب (ةيرسخلا

 , ىف كولسلا طظحالن امدنع تابثلا نم ربكأ اردق دجن نأ نكميو ٠ (بوركم

 ىلع تيرجأ ةسارد ىف ةرركتملا سيياقملا ةزيم رهظتو ٠ فقاوملا نم ددع

 ريغو ةراسلا مهبراجت نيودتب عيباسأ ةدعلو ايموي اوماق ةعماج بالط
 اذام) فرصتلل مهعفاودو « ةربخ لكب ةطبترملا رعاشملاو « موي لك ةراسلا
 5 ىلعفلا مهكولسو 2(, فقوملل مهتباجتسا مانثأ مهروعش ناك

 تناك نيموي ىأ ىف هتالاعفنا وأ صوحفملا كولس نروق امدنعو
 نكلو 2« (. را“ ٠ نم لقأ نوكت اهئادو) امامت ةضفخنم تاطابترالا
 لمعج اموي 58 وأ ١4 ةرتف ربع صوحفملا كولس طسوتم جارختسا
 ددسع داز املكو 6١ ر٠( ٠ نم ىلعأ نوكت امئاد) عسفترن تاطابترالا
 تالاعفنالا) ةفلتخملا سيياقملا نيب تابثلا تالماعم تداز ةنيعلا ىف مايألا

 ٠ (تافرصتلاو تاعافدنالاو

 ربع كولسلا ظحالي امدنع ةهباشتم جئاتن نع ىرخأ تاسارد تفشكو
 نوظحالملا عبتت « آ.0ه2 نويل» اهارجأ ةسارد ىفف ؛« نمزلا نم ةرتف

 تاريمتم ىلع مهل تاجررد ريدقتب اوماقو « عيباسأ ةعبرأ ةدمل صاخشألا

 نيموي ىأ نيب تاطابترالا نأ نم مغرلا ىلعو ٠ ةيعافدئالاو ةيعامتجالا
 اموي رشع ةعبرألا ربع ةسيقملا تاريدقتلا تطبترا دقف امامت ةخفخنم تناك
 نمو ٠ ةيناثلا اموي رشع ةعبرألا ربع تاريدقتلا عم ءر١4 ةجردب ىلوآلا
 طرشب فقاوملا ربع تامسلا ىف اعفترم اقاستا دجن نأ نكمي اننأ حضتي مث
 نأ ىف انبغر اذا اننأ وه كلذل ىلمعلا قيبطتلاو ٠ فاك تقوب حمسن نأ
 لمع ءالمز اوناك اذا ررقنذ ناك ؛ نيرخآلا ىلع انماكحأ ىف نيقيقد نوكن

 ىلا جاتحن انئاف بسانم جاوز كيرش وأ مهيلع دمتعي ءاقدصأ وأ « مهب قثوي
 كولسلل ادج ةريغصلا ةئيعلا تبثت نأ نكميو « ةديدع فقاوم ىف مهتظحذام

 ٠ ةمئالم ريغ اهنأ (لوآلا عابطنالا)

 نأ بجي ىتلا ةأرملا دي ناك هنأ «نياتسبا» سفنئلا ملاع ركذيو

 ىف  ىنعي ال كلذ نكلو « نيرغ.آلا رعاشم ىعارتو ةئفاد ةيصخش اهجوزتي
 اهكولس نأل « همهف ءىيست الو ادبأ بضغت ال اهنأ دقتعي ناك هنأ  هيأر
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 ةمراص ةبلصتم نوكت نأ نكمي اهناف رخآ ىلا فقوم نم ريغتم ريغ ناك اذا
 ٠ (توبور) ىلآلا ناسنالاك ةيلآو

 تالا يف ةيدرفلا قورفلا د

 فصوت نأ نكمي سانلا نأ ةيصخشلا تامس ىف ثوحبلا مظعم ضرتفت
 ىتلا ةيمكلا ف ضعب نع مهضعب مهفالتخا ىدم ساسأ ىلع ةمس لك ىلع
 ىف نيقستم اونوكي نأ نكمي صاخشألا ضعب نأ عمو ٠ اهنم اهنوكلتمي
 ٠ تامسلا عيمج ىف نيتباث نوئوكي مهنم طقف ةليلق ةلق ناف تامسلا ضعب
 اوردقي نأ نييعماجلا بالطلا نم ةعومجم نم بلط تاساردلا دخأ ىفف

 نأ رهظف « تامسلا نم ةعومجم ىلع رخآآ ىلا فقوم نم مهريغت ىدم
 ىلا نوليمي ةنيعم ةمس ىلع نوتباث مهنأب مهسفنأ ىلع اومكح نيذلا بالطلا
 اومكح نيذلا بالطلا ىلا ةنراقملاب رخآ ىلا فقوم نم ربكأ تابث راهظا
 نيذلا ةبلطلا نأ كلذ لاثم « ةمسلا هذه ىلع نوريغتم مهنأب مهسفنأ ىلع
 تباث ىوتسم راهظا ىلا نوليمي اوئاك ةتباث ةجردب نودودو مهنا : اولاق
 مهؤابآ اهب ماق ىتلا تاريدقتلل اعبت كلذو ؛ لوقعم دح ىلا ةقاذصلا نم
 ناك) ةديدع فقاوم ىف مهل ةرششابملا ةظحالملل كلذك اعبتو مهدادنأو
 اوفصو نيذلا بالطلا ليميو « (٠ردال ةفلتخملا فقاوملا نيب طابترالا
 ناك) اتابث لقأ اوئوكي نأ ىلا «دولا» ةجرد ىف نوريغتم مهنأ ىلع مهسفنأ
 ش ٠ (.رالال ققاوملا نيب طابترالا

 تامسلا تابث ىف نوفلتخم صاخشاألا نأ نذا ةساردلا هذه تنيب

 كلذل ةجيتن نيصوحفملل ىئاوشعلا رايتخالا مضي فوسف « مهيدل ةفلتخملا
 ريفت نع اوفشك نيذلا دارفألا ضعبو «:اتابث اورهظأ نيذلا دارفآألا ضعب

 ىلا فقوم نم تابثلا نع فشكلا ةلواحم ناو ٠ ةنامالاك ةنيعم ةمس ىف
 جئاتن ىلا ىدؤيس نيصوحفملا نم ةطلتخملا ةعوجملا هذه لشثم عم رخآ

 ةقدعص +٠
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 ايكولس اتابث نورهظي نيذلا صاخشألا نأ ةيلاتلا تاساردلا تفشك امك

 نكمي .ثيحب ةددعتم ةيكولس داعبأ ربع ةتباثلا كلت : نيتعومجم ىف نوعقي
 ةميئاثلا ةعومجملا مضتو ٠ مهيدل ةمس مهل ةبسنلاب  تابثلا. نوكي نأ
 ةيعامتجالا وأ ناودعلاك) نيتمس وأ ةدحاو ةمس ىف نيتباثلا دارفألا كثلوأ

 ىكولسم تابث نع تفشك ىتلا ةعومجملا نأ ىلغ ةلدآلا رفاوتتو ٠ (الثم

 ةعومجملا ىلا ةنراقملاب ةيلخادلا. اهرعاشمب ايعوو اهابتنا رثكأ دعت عفترم
 ٠ ثتابثلا ةضفخنم

 لس عةي8 مس



 فقاوملا عم ثامسلا لعافت  ه

 ةفرعم ىلا ةسام ةجاحلا ناف هب ؤبنتلاو كولسلا مهف نكمي ىتحو
 ةماع تامس نع ثدحتلا ديفملا نم سيلو « اعم فقاوملاو دارفألا صئاصخ
 لصحي نأ نكميف « ةيكيبلا فورللا ةسارد نود قلقلا وأ ناودعلا لثم
 نكمي ىذلا فقوملا نكلو « قلقلل وابتخا ىلع ةعفترم ةجرد ىلع ناصخش
 ةهجاوم ىف اقلق امهدحأ حبصي دقف « فلتخي نأ نكمي قلقلاب هيف اوعشي:نأ
 . فقاوملا ف قلقب رخآلا رعشي نيح ىلع « لاع لبج قلستك ىداملا رطخلا
 اهل هريقوتو هتاذ هريدفتل ديدهت ردصم نوكت نأ نكمي ىتلا ةيصخشلا
 ةيصخشلا تارابختسا ثثبثأ دقو ٠ ةبطخ ءاقلا-وأ.ناحتما ىلا لوخملاك
 ىف ربكأ احاجن قلقلا رعاشم ريثت ىتلا فقاوملا عاونأ ديدحتل تممص ىثلا
 ٠ ٠ ىلعفلا كولسلاب ٌؤبنتلا

 ىف ةيدرفلا قورفلا رابتخا ىلا جاتحن انئاف تامسلل انسايق دنعو
 عم ةيلخادلا تادادعتسالا لعافتت ذا « ةئيعم ةيئيب فورظ عم اهلعافت
 مءوض ىلع فقاوملل دارفألا بيجتسيو « ةدقعم قرطب ةيجراخلا فقاوملا
 وأ ةنيعم فقاوم نع اوثحبي نأ نكمي مهنكلو « مهتادقتعمو مهتادادعتسا

 ٠ مهتايصخش صئاصخ ببسب اهوبنجتي

 ةيصخشلا تاقلعتم ضعب س "

 ةيفصو ميهافم ةيباصعلاو طاسبنالا نأ فيك داعبالا ةيرظن ىف انضرع
 كلذل قادصمو « ةعساو تاقيبطتو ةءمج ةدكاف تاذ ةيصخشلل ةيساسأ داعبأو
 تالاجم ىف اهرابتخا نكمي تاؤبنت عضوب حمست ميهافملا هذه لشم نأ
 اميفو ٠ ةدع بئاوج ىف كولسلاب ؤبنتلا ىلع اهتردق ىف كلذكو « ةعونتم
 , ثا.ءاردلا هذه ضعبل زجوم ىلي

 كولسلا اذه نا لب ؛ ةيوضع بابسأ هل فشتكت ملو«ءامغالاو ةللغزلاب ادبي ىذلاو « سرادملا تانب نيب ىئابولا سفنتلا ةدايز نع ثحب - ١
 ةئراقملاب ةيباصعلاو طاسبنالا نم ةعفترم تاجرد نهيدل ةريبك ةجردب ةلاحلا هذهب نرثأت ىتاللا تانبلا نأ ضرتفا دقو ٠ ةيديلقت «ايريتسه» ةلاجك ودبي
 . ؤبنتلا اذه قدص دقو « هب نرثأتي مل ىتاللا تانبلاب
 ةقيرطب تابزعلا ةدايقو لامهالا : اهنم رهاوظلا نم ددعب طبتري ةيباصعلاو طاسينالا ىتجرد عاسفترا عامتجا نأ دجرو ىرخأ تاسارد ف دن

 ل عةكاس



 0 ةجوزتم ريغ امأ ةاتفلأ حبصت نأ لامتحاو 5 ثداوحلل فادهتسالاو ةذاسك

 ٠ لمعلا نع بايخلا راركت ةرثكو « ةيلسانتلا ضارمالاو

 ةجرد) نوئزتم نووطنم نيحجانلا نيريدملا نا كلذك حضتاو ب ع
 نأ رهظ ةحلسملا تاوقلا لاجم ىفو ٠ (ةضفخنم ةيباصعو ةعفترم ءاوطنا
 توشارابلاب زفقلل نيعوطتملاو ةقعاصلا بيردت نوقلتي نيذلا نييئادفلا
 طاسبنالا ىف ةعفترم تاجرد) نوئزتم نوطسبنم - ابيرفت ةلاح لك ىف ب
 5 ( ةيباصعلا ىف ةضفخن 1

 طامنأ نيب ةقالعلا ىلع 1919 ماع «كنزيأ» اهب ماق ةسارد ىفو  ؛4
 نيجوزتم ريغ ةعماج بالط ىلع ةيسنجلا تاداعلاو تاهاجتالاو ةيصخشلا

 طيشن « كلذب عتمتسم ءاسن ريز ودبي طسبنملا نأ حضتا « .نيسنجلا نم
 برجيو « ءايحلاو ةيبصعلا نم ررحتمو « ىحاونلا هذه ىف مظنم ريغو
 ةبسنلاب فعضلا نم برقي امب رثكأ راركتبو ركبم نس ىف ىسنجلا لاصتالا
 ةورذ نربخي نهنأ تاطسبنملا ركذتو ٠ مونتلا ةديدش عاضوأ قو نيوطنملل

 ٠ تايوطنملا نم رثكأ راركتب عامجلا ىف قبشلا وأ ةذللا

 ةيباصعلا نم ةعفترملا تاجردلا ىوذ ىدل ةيسنجلا تاهاجتالا امأ
 « عابشالا صقنو فكلاو بنذلاو ةيناودسعلاو ةيبصعلاو ةراثالاب زيمتتف
 مهنكلو « ىسنجلا عفادلا نم عفترم ىوّبسم نع ماع هجوب نوفشكيو
 اوققحي نأ وأ ةبسانملا جراخملا اودجي نأ ىف  ةددعتم بابسأل - نولشفي
 ةيسنجلا ةيحانلا نم ايبسن نيطشن ريغ نودسعي مهناف كلذلو « عابشالا
 تاجردلا ىوذ نيب «كنزيأ» نراق دقو ٠ مهيدل ةبغرلا عافثرا نم مغرلاب

 مهنأ الصأ ةيرظنلا ضرتفت نم مهو) ةيباصعلاو طاسبنالا ىف ةعفترملا
 مهنأب نوزيمتي نييريتسهلا نأ حضتاف « نيوطنللا نيئزتملا نيبو (نويريتسه
 ىوقأ .ةيزيرغ تابغر مهيدلو « ةيسنجلا ةيحانلا ىف ةريبك ةجردب نوطشن

 تاروظحللاب اريثك نولفحي الو « ادج ةيسنجلا تاهبنملا مهريثتو « ريثكب
 راكفآلاب ةديدسث ةجردب نورثاتيو « ةيسنجلا رومألا ىف ةيعامتجالا

 ىلعو « اراركت رثكأ ةيفارحنا تاطاشنب العف نوموقيو لب « ةيفارحنالا

 قلسقلاو بئذلا رعاشم ىف ببستي ايوق افك مهيدل ناف كلذ نم مغرلا
 مهتعانق مدع ىلا عارصلا اذه ىدؤيو ؛ مهريمض عم بعاتملاو ةيبصعلاو

 ٠ ةيسنجلا مهتايحب

 لمحت نأ «كنزيأ» ةيرظن نم جئنتسي نأ نكمي : ملألا لمحت .ه

 ؤبفتلا ليصفتو ٠ ةيباصعلا عم ايبلسو طاسبنالا عم ايبامجيا طبتري ملألا

 دع ةةنأل بس



 زجردب عبشتلا/فكلا نوروطي .نيطسبنملا نا ضرتفي هنأ طاسبنالاب صاخلا
 ريتست ىتلا ملألا تاساسحا ناف اذلو : اطبأ ةجردب مهيدل نايشالتيو عرسا
 ىدؤي امم « نيطسبنملا ىدل ىوقأو عرسأ ةجردب فكت نأ بجي ةليوط ةدم

 وبنتلا امأ ٠ نيوطنملا نم سكعلا ىلع أذهو ؛ ملألاب ساسحالا صقانت ىلا

 هيبنتل (ىئاقلتلا) ىمونوتاألا لعفلا در ةوق نأ ضرتفيف ةيباصعلاب صاخلا
 بلقت اهنأ ىلع كردت ىتلا ةيباصعلا عم ةرشابم طبتري نأ 'نكمي ملألا

 ىجولويزيفلا ملالا عم عمجتي نأ عقوني ىموذوتألا عجرلا اذهو « ىمونوتأ

 ييرتتستاو © 0 ا ا هسينملا ىلا عجارلا

 ىضرملا .نم ةنيع ىلع ةسارد نم : ةيباصعلاو طاسبنالاو جاوزلا - "
 تاطابترالا نأ حضتا « اهجاوزاو ةطباض ةعومجمو مهجاوزأو نييباصعلا

 طاسبنالا ىف نيتعومجملا الك ىف ةيرهوجو ةداع ةبجوم مهضعبو جاوزألا نيب
 ةيمسج ضارغا مهيدل نييباصعلا ىفرملا جاوزا نأ رهظو « ةيباصعلاو
 جاوزلا ةرتف'لوط داز املكو ٠ مهسنج نم ةطباضلا ةئيعلا نم رثكأ ةيسفنو
 نكلو. « ةطباضلا ةنيعلاب نرافث امدنع ىفرملا جاوزا ىدل ةيباصعلا تداز
 نيب لابترا 3ع سيب نو هاجتالا وأ ليملا اذه لثم نع فشكي ال طاسينالا

 ؛ ةيباصعلاو ظاسبنالا ىف جاوزلا نم ىلوألا نينسلا لالخ مهجاوزأو ىفرملا
 تاطابترا نع مهج.اوزاو ءايوسألا نم ةطباضلا ةنيعلا دارفأ فشكي نيح ىلع
 جاوزلا مدقت اماكو 0 جاوزلا ينم اهتاذ ةرتفلا َّق ةيرهوجو ةعفترم ةبجوم

 ةبسنب مهتاجرد نيب طابترالا ديازتي مهجاوزأو ىضرملا ناف هترتف تلاطو

 جاوزألا نيب «قافثتالا» ضفخنيف ءايوسألا ةنيع ىف امأ « ةيباصعلا ىف ةريبك
 تاجرد ىف ةئيبلا فورظ ريئات جئاتنلا هذه سكعتو « ةدرطم ةقيرطب
 ٠ تارابتخالاب ساقت امك ةيباصعلاو طاسبنالا

 ةثحابلا اهب تماق ةسارد ترفسأ : ىهبجلا عطقلا ةح.ارج -ال/
 طاسبنالا ىدعب ىلع ىفرملا زكارم ريغت نع ةةلصسءا64#؛ تيولمه»
 دفعتو طاسبنالا مهيدل عفتريف ةحارجلا هذه مار رج دع ةيباصعلاو
 + ةيباصعلا

 سضعب ثنيب ؛ ةيوضعلا ضارمألا ضعب ثودح :ارككو ماعلا 3 1
 ةقالعلا هذه بابسأ تلازام نكلو « طاسبئالاو ىجاتلا نايرشلا تابارطضا ناو ؛ لماسبدالاو ناطرسلا نيب ةظوحلم ةقالع ةمث نأ عطاق لكشب لكشب ثوحبلا
 . م ةضماغ
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 :نيطسبنملا نا براجتلا ىدحا نم حضتا : عاجرتسالاو طاسبنالا 4 ..
 « ىدملا ةريصق ةيبيرجتلا تارتفلا دعب عاجرتسالا ىف ىلعأ تاجرد مهل
 ةليوط ةيبيرجتلا تارتفلا دعب عاجرتسالا ف ةضفخنم مهتاجرد نكلو
 هينتلا نأ : «كنزيأ» ةيرظن ءوض ىلع جئاتنلا هذه ترسف دقو ٠ ىدملا

 لخدتتو فعضأ فيثكت تايلمع جتنت ٍنيطسبنملا ىدل ةضفخنملا ةراثالا وأ
 ليوط عاجرتسالا لهست ال اهنكلو « ىدملا ةريصق تارتفلا ىف ةليلق ةجردب
 ٠ ىدملا

 مهيدل نيطسبنملا نأ رهظ :. ةيعامتجالا تاهاجتالاو ةيصخشلا ب ٠
 نأو « نيوطنملا نم رثكأ «دماجلا لقعلاب» زيمتت ةيعامتجا تاهاجتا
 نأو « ىطسولا ةقبطلا نم رثكأ ةدماج تاهاجتا اهيدل ةلماعلا ةقبللا

 ٠ فهرملا لقعلا عم ايرهوج طبترت ةيباصعلا

 . . ذاشلا كولسلاو ةيصخشلا

 ؛ ةيباصعلا ؛ طاسبنالا) ةيصخشلل ةثالثلا ةيساسألا داعبألا ةيمهأ حضتت

 ةقيقحلا ىفو ٠ كولسلل ىوسلا ىدملا نع ذاشلا كولسلا فينصت ىف (ةيئاهذلا

 « ريبك دح ىلا ةيمكحت دعت ذاشلا كولسلاو ىوسلا كولسلا نيب ةقرفتلا ناف

 « :ىوشلا 'كولسلا نع فرطت  ةطاسبب ذاشلا كولسلا بلغأ نأ رهظ دقف

 ضردك) نخل هنقعب نأ نم مغولا يلع كلذو + هي ظيقرم ودق كلذ عم
 . نق ارهالل ىدياقتلا عذومتلا هو ىلع هيف. نكفن ناب. ريدج (عرصلا

 مهفينصت نكمي (ايسفن نيبرطضملا) نييباصعلا نأ «كنزيأ» نيب دقف
 : ىلي امك :نيفنص ىلأ ةيباصعلاو طاسبنالا ىدعب ىلع مهزكارمل اعبت

 قلقلا تالاح ىهو : ظطرنبونزز»ت؛ع ىميتسدلا ىأ ىوطنملا ىباصعلا أ

 "2 ٠ اساسأ فواخملاو سواسولاو باثتكالاو

 ٠ ةيتابوكيسلاو ايريتسهلا تالاحح ىهو : طسبنملا ىباصعلا ب
 ةيناهذلا دعب نابسحلا ىف عضن امدنع اديقعت رثكأ حبصت ةروصلا نكلو

 نييماصفلا ناف ؛« عقوتم وه امكو : ةيباصعلاو طاسبنالا ىدعب عم

 تالاحلا نع لصفنت باكتكالا/سوهلا تالاحو نيمرجملاو نييتابوكيسلاو

 مهتاجرد نوكت الو ٠ لوألا ماقملا ف ةيناهذلا دعب .ساسأ ىلع ةيباصعلا
 دعب ىلع لب طقف ةيباصعلاو طاسبنالا ىدعب ىلع (ءايوسألا نع) ةعفترم
 « نييريتسهلا نع نيتابوكيسلا زييمتل ةقيرط كلذ انل مدقيو ٠ اضيأ ةيناهذلا

 لم هاا



 عفترت نيح ىلع « اعيمج ةئالثلا داعبألا ىلع نييتابوكسلا تاجرد عفترت ذا

 ٠ طقف ةيباصعلاو طاسبئالا ىلع نييريتسهلا تاجرد

 : نيتظحالملا نيتاه زربن نأ ددصلا اذه ىف ناكمب ةيمهألا نمو

 ولو « اهتاذ داعبألا ربع ذاشلا كولملا عم لصتي ىوسلا كولسلا 1

 ٠ ابلاغ افرطتم نوكي ريخألا نأ

 ىلع اديج افصو ذاشلاو ىوسلا كولسلا نم لك فصو نكمي ب
 ٠ ةيئناهذلاو ةيباصعلاو طاسبنالا ىهو ةيصخشلل ةيساسآلا داعبألا ساسأ

 ةيصخشلا ؛ صخلم

 تاسبثلا نم ريبك ردق هل ؛ درفلا لخاد ىمانيد ميظنت ةيصخشلا ١

 ةيفرعملاو ةيلاعفنالاو ةيعوزنلاو ةيكاردالا ةزهجألا نم ةعومجمل « ماودلاو

 « فقاوملل ةباجتسالا ىف ةزيمتملا درفلا ةقيرط ددحت ىتلأو « ةيمسجلاو

 ٠ قفاوت مث قوس وأ قفاوت نم هنع جتني امب ةكيبلل فيكتلا ىف صاخلا هبولسأو

 : امه نالماع اهتاددحم ىأ ةيصخشلا لكشت ىتلا لماوعلا  ؟
 ٠ ةيئيبلاو ةيجولويبلا لماوعلا

 مكججلا
 تاسارد ثتبثا امك ىوق نوكم ةيصخشلا تامسل ىثارولا نوكملا  ؛

 . ىرخأ ىلا ةمس نم فلتخي كلذ عم هنكلو « مئاوتلا

 طمنو ناسنالا مسجل رهاظلا ىندبلا بيكرتلا ىه مسجلا ةيئب 6
 « ةزنتكملا : طامنا ةثالث ىلا مسقنتو « هئاضعأ فلتخم نيب تاقالعلا
 ىف ام دح- ىلا صخشلل ىمسجلا بيكرتلا رثؤيو ٠ ةئهاولاو « ةطسوتملاو
 نكمي اهئاف انتايصخش ددصحت ال انمسج ةينب نأ عمو « هتيصخشو هكولس
 انل نيرخآلا ةلماعم ةيفيك ىف ريثأتلاب تايصخشلا هذه نم ابئاج لكشت نأ
 . مهعم انلعافت ةعيبطو

 طبترتو « ةيجولويزيفلا سيياقملا نم ددع ىف سانلا فلتخي -5
 لزع لوسلا نم سيل نكلو ؛ ةجولويزيفلا قورفلاب تايصخشلا نيب قورفلا
 ٠ ةقدب هديدحتو رثأآلا اذه
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 ش ٠ ةديرفلا تاريخلاو

 تادقتعملا : ةراضح ةيأ ىف ةكرتشملا تاربخلاب ةيصخشلا رئاتت م

 اهب موقي نأ نيعتي ىتلا راودألاو عقوتملا كولسلا بيلاسأو ميقلاو تاداعلاو
 اهنم لكل نا ثيح نم تاعمتجملا نيب اقورف كانه نأ امك « سنح لك

 عونو ةبولطملا ةفاظنلا تايوتسمو ةيقلخلا ميقلا نم لك ىلا ةصاخ ةرظن
 ةطلسلاو جاوزلا ماظنو لايجآلا نيب ةقالعلاو حاجنلا ريياعمو سبالملا
 ' ٠ ةرسألا ىف

 صخش لك بيجتسي ثيح « ةيصخشلا ىف ةديرفلا تاربخلا رثؤت

 ةصاخ تاربخل لفطلا ضرعتي دقو « ةيعامتجالا طوغضلل ةصاخ ةقيرطب

 7 5 5 < ه

 لب ةيئيبلا لماوعلا نع ةلصفنم ةبيجولويبلا لماوعلا رثؤت ال ٠
 ٠ لعافت ىف اعم نالمعت

 ةيساسآلا صئاصخلا نايبو ةيصخشلا فصوب تامسلا ةيرظن متهت : ١

 ماود تاذ ةفص ةيأ ةمسلاو « هب ؤبنتلا نم اننكمتو هكولس هجروت ىتلا درفلل

 ٠ رخآآو درف نيب زيمت ىبسن

 ةيئانثو بطقلا ةيداحأ « ةصاخلاو ةماعلا ؛ ىتش عاونأ تامسلل - ١
 0 ةيتفولا تالاحلاو تاعيسلا نيب زييمتلا بجبو ٠ بطقلا

 الو كولسلا رسفت ال اهنكلو ) جردتلل لباق ىمك لصتم ةمسلا ١

 ٠ هل اببس دعت

 لازتخا نم دبالو ةيجولوكيس ةيوغل ةلكشم ثامسلا ددع دمي 14

 ٠ ىلماعلا ليلحتلاب كلذ متيو « ةيصخشلا فصو ىف ةمدختسملا تامسلا

 ٠ ايلوأ الماع رشع ةتس «لتاك» ددح دقو

 ددح. دقو ٠ داعبألاو تامسلا ىتيرظن نيب ةكرتشم بئاوج كانه 6

 « ةيئاهذلا ؛ ةيباصعلا ؛ طاسبنالا : ىه ةيساسأ داعبأ ةسمخ كنزيأ

 ٠ انمهت ىتلا ىه ىلوألا ةثالثلا لماوعلا نكلو ٠ ةظفاحملا « ءاكذلا

 ةيثيبلا تاددحملا ىلع ىعامتجالا ملعتلا ةيرظن باحصأ دكؤي -

 - ةءام



 صخشلا نيب لعافتلا ىلع نوزكري امك « ملعتلا لالخ نم كولسلل ةيفقوملاو

 ٠ هسفئب هتثيب ناسنالا دلوي دقو « فقوملاو

 ىف ةروصحم ةفرعملا نأ ةيرهاوظلا تايرظنلا باحصأ ىري ٠

 هذه مضتو « قئاقحلا ىه اهدحو رهاوظلا نأو « ةسوسحملا رهاوظلا

 ةقالخلا ةبجوملا ةعيبطلا ىلع زكرتو « ةيئاسنالا تايرظنلا ةعومجملا

 ٠ تاذلا قيقحتو ومنلا وحن اهقالطناو « ةيرشبلا تانئاكلل

 ةظحالملاو ةلباقملا اهمها ةيصخشلا سايقل قرط ةدع كانه -

 كولسلا تارابتخاو ةيطاقسالا قرطلاو تارابختسالاو ريدقتلا سيياقمو

 ٠ ةيجولويزيفلا سيياقملاو ةيعوضوملا

 ٠ اهريغت لباقم ةيصخشلا تابث ةلأسم ىف سفنلا ءاملع فلتخي 9

 تامس ضعبل ةبسنلاب هب ساب ال اتابث ةيلوطلا تاساردلا ضعب تنيب دقو

 ىف ةيدرف قورف روهطظ عم ؛ رخآ ىلا فقوم نمو نمزلا ربع ةيصخشلا

 ٠ تامسلاو فقاوملا نيب لعافتو تابثلا

 تاقلعتم ترهظ دقف « ىتث تاقيبطت ةيصخشلا داعبا ةيرظنل - ٠"

 1 ٠ اهداعبأ ضعبل ةددعتم

 ؛ ةيئاهذلاو « ةيباصعلاو « طاسبنالا : ةيصخشلا دامعبأ طبترت ١

 امهنيب قرفلاو « ذاشلا كولسلاب ىوسلا كولسلا لصتيو « ذاشلا كولسلاب

 هذه ساسأ ىلع امهنم لك فصو نكي امك ٠ عونلا ىف سيلو ةجردلا ىف قرف

 ٠ ةثذاثلا داعبألا

 رشع ىداحلا لصفلا عجارم

 راد : ةرهاقلا « سفنلا ملع لوصأ )١1988( حجار تزع دمحأ ' ١

 "١ ٠ ط « فراعملا

 ىدعبو مسجلا ةيئب نيب طابترالا )١581١( قلاخلا دبع دمحم دمحأ ب ؟

 قلاخلا دبع دمحم دمحأ : ىف ٠ ةيباصعلاو طاسبئالا : ةيصخشلا

 «فراعملا راد : ةيردنكبالا 0 ةيصخشلاو كولسلا ىف ثوحب (ررحم)

 ٠ لوألا دلجملا

 ٠ ةيصخشلل ةيساسألا داعبألا )/١9889( قلاشلا دبع دمحم دمحأ بل '#

 ٠ غطا ةيعماجلا ةفرعملا راد : ةيردنكسالا

 ٠ ةيصخشلا تارابختسا )١1988( قلاخلا دبع دمحم دمحأ - ؛
 ٠ ؛ .ط « ةيعماجلا ةفرعملا راد : ةيردنكسالا

 مسمع 66" بل



 + ةرهاقلا ٠ ةيصخشلا تايرظن (1541] رباج ديمحلا دبع رباج - ه
 فس ا راظن ٠ ةيبرعلا ةضهنلا راد
 « باوطلا ديس : ةمجرت ٠ سفنلا ملع لخدم اة فوديفاد

 ٠ بطح وبأ داؤف : ميدقتو ةعجارم ٠ مازخل بيجن « رمع دومحم
 .٠ ؟ ط « رشنلل ليه ورجكام راد : ةرهاقلا

 راد : ةرهاقلا ٠ ةيصخشلا ةيجولوكيس (1910) مينغ دمحم ديس ٠0
 ٠ ةيبرعلا ةضهنلا

 تارابتخالا (1514) ةدارب ديمحلا دبع ىده « مينغ دمحم ديس - م
 . ةيبرعلا ةضهنلا راش: ةرهاقلا 0 ةيطاقسالا

 : دادعاو بيرعت (1485) قلاخلا دبع دمحا ؛ ىطامدلا رافغلا دبع - 9
 : ةيردنكسالا ٠ ناروك « لتاك : فيلأت ٠ ةينامثلا تالاحلا رابختسا
 1 ٠ ةيعماجلا ةفرعملا راد

 سفنلا ملع (191/) انه ىماس دمحم ؛ انه دومحم ةيطعا ٠
 راد : ةرهاقلا ؛ ىسشنلا صيخشتلا “ لوألا ءزجلا ٠ ىكينيلكالا
 ٠ ةيبرعلا ةضهنلا

 ٠ ىفنلا جالعلاو داشرالا ىف ةلباقملا )١15945( رمع دومحم رهام - ١
 ع ٠ ؟ط «( ةيعماجلا ةفرعملا راد : ةيردنكسالا

 عمجم ةرهاقلا ٠ طيسولا مجعملا )1١9446( ةيبرعلا ةكللا عمجم ب ١؟

 دمحأ جرف : ةمجرت ٠ ةيصخشلا تايرظن )19171١( ىزدنل ؛ لوه - ٠

 : ةعجارم ٠ ميطف دمحم ىفطل ؛ ىنفح دومحم ىردق « جرف

 فيلاتلل ةماعلا ةيرصملا ةكيهلا : ةرهاقلا ٠ ةكيلم لماك سيول

 0 رشنلاو

 « لوشآلا لداع ؛ ةمجرت ٠ سفنلا ملع ىف ةمدقم (19ا/ا) جيتيو - 14

 : ةعجارم ٠ صخشلا زيزعلا دبع « ظفاح ليبن « رافغلا ديع دمحم

 ٠ رشنلل ليه ورجكام ؛ ةرهاقلا ٠ رافغلا دبع مالسلا دبع

 135. فةطلعا-لكقلءاك (1981) اان هل عتقزمل ةه0 56102011 ءأواتت 85 طققلع 26ق50-

 مماتأ للص عمكأملك 72 8و ماتقم ةةطصقأت. 2ءوورالا از 2ع 1801710131

 طز ع عهمعقر 2 (1), 91-7

 16. م5011 طملءاع 1طئوطتست ءظاسلعأع (1986) طع ةقعامأهأ1 ةانان اانا 6 01

 الع 16 27 هدا 820 15 ظوومالقم ةةهمأ عع : ل مءعالطتل7 211 ؟م0م/

 مهقمدقللاو نع اه01110031 1016 عمق. 7 (1), 6572.
 17. فالتسممد, مللمعدم ث ن1 عدتت (1983) ]همن انو 10 مقزن ل010 عال

 1 آلم: 887, 85 6
 18. ردودهم ع ظروومملع (1985) وممدعللاج ةمل انامل لل[ تعمق

 رخ 23110181 ةكعمعف ةممعمقعط. 2[. ه0. : 1 ةطانتل
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 تعا
 هر قالو صعلا

 ذاسشلا كولسلا

 ؟ ذاشلا كولسلا وهام - ١
 / ٠ ةيخيرات ةذبن ١

 ٠ ذاشلا كولسلا ةساردل ةثالخلا لخادملا -
 :نكيبلا لففملا ت1
 . ىمفنلا لخدملا - ب
 ٠.. . .  ىوضعلا لخدملا-ج

 ٠ هصيخشتو ذاشلا كولسلا فينصت ل 4

 ٠ باصعنالاو قلقلا تابارطضا - ه
 | . ةذاشلا فواخملا- 1
 ٠ ةيجولويزيفسفنلا تابارطضالا : باصعنالا - ب

 1 عادصملا

 ٠ ةيصخشلا تابارطضا - 5
 ٠ ةيرهقلا ةيساوسولا ةيصخشلا
 . سوهلاو بائتكالا : ةيئادجولا تابارطضالا

 ٠ مماصفلا - 6

 ٠ ةيوضعلا ةيلقعلا تابارطضالا 9
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 مه

 كسي

 تفلتخا ام ايأ ةيسفنلا ةحصلا وأ) ةيلقعلا تايفشتسملا راوز ىلع ظحالي
 ىف ىضرملا هاجت ةنيابتم تاباجتسا ىلوآلا تارملا ف ةصاخبو « (ءامسألا
 « بعرو ةيشخو ةبهرو فوخت وأ ٠ قافثشاو فطاعت : تايفشتسملا هذه

 نم كلذ ريغو ٠٠٠ قالطالا ىلع ضيرنمب سيل هنأب ساسحا ىتح وأ
 ىلقعلا ضرملا هاجت رظنلا تايجو فالتخا سكعت ىتلا تاباجتسالا
 ٠ تابارطضالا نم امهريغو ىسفنلا بارطضالاو

 خيراتو فطهدعس8ا 865891هد, ذاشلا كولسلا فيرعت لصفلا اذه جلاعيو

 هعاونأ زربأل جذامن نايب مث « هفينصتو « هتسارد لخادمو « زاجياب هتسارد

 ٠ امهريغو ماصفلاو باكتكالاك

 ؟ ذاشلا كولسلا وه ام ١

 نأ كلذ « سفنلا ملع تالاجم بعصأ نم ذاشلا كولسلا ديدحت دعي

 نكلو ٠ ةئيه ريغ رومأ ىهل امهرايعمو ذوذشلاو ءاوسلا لصيف ديدحت
 ةراشالا ردجتو ٠ قباسلا لاؤسلا نع ةباجالا ىف اندعاست ةيلاتلا ريياعملا
 كولملا ديدحتل اعيمج ريياعملا هذه عمتجت نأ ىرورضلا نم سيل هنأ ىلا
 «اذاش» هوعدن نم ىدل رايعم نم رثكأ عمتجي نأ بلغيف كلذ عمو « ذاشلا

 نأ كلذك ىفخي الو ٠ (طسوتملا نع جرخ. نم وأ ىوسلا ريغ وه ذاشلاو)

 مهأو ٠ رخآلا اهضعب نم ذاشلا كولسلا ىلع ةلالد رثكأ ريياعملا هذه ضعب
 : ىه ثاكحملا وأ ريياعملا هذه

 مكحلاو .هابتنالاو كاردالاك ةيلقعلا تاردقلا ةقاعا : قرعملا روصقلا أ
 ٠ ةزجعمو ةديدش ةقاعالا هذه نوكت ثيحب « ملعتلاو لالدتسالاو ركذتلاو

 ؛ نيرخآلل اجعزم ناك اذا اذاش كولسلا دعي : ىعامتجالا روصقلا - ب

 بجي نكلو ٠ نيرخآلا تاعقوتو .ةديلاقتو هريباعمو عمتجملا ميق اكهتنم

 ىتلا ةئيبلا ءوض ىلع  رايعملا اذهب قلعتي اميف  كولسلا ىلع مكحلا

 الوبقم نوكي نأ نكمي ايقيرفا طسو ىف ذاش هنأ ىلع ىري امف « اهيف ردصي
 ا ٠ ايناملا وأ ارتلجنا ىف

 ىلا هكولس ىف مكحتلا نم انم لك نكمتي : ىتاذلا مكحتلا روصق  ج
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 اليلد دعي همادعنا وأ مكحتلا اذه روصق نكلو « اقلطم سيلو نيعم دح

 * ءاوسلا مدع ىلع

 بلاطم ةهجءاوم ىلع درفلا ةردق فعض وهو : طابحالا لمحت مدع د

 ىلا لاح نم فلتخي كلذ نكلو ٠ ةبيصعلا اهفقاومو اهطوغضو ةايبحلا

 زجعي ابلاغ الثم ماصفلاك ديدشلا ذاشلا كولسلا لاكشأ ضعب ىفف « لاح

 قلقلاك اذوذش لقأ كولسلا نم لاكشأ رهظت دق نيح ىلع « امامت درفلا

 ٠ درفلل ريطخ زيجعت نود

 ىلع ذاشلا كولسلا عاونا بلغا لمتشت : قيضلا وأ ىتاذلا ملألا

 ةرطيسلا دقف وأ قيضلاو قلقلا وأ بضكقلا وأ ىساآلا وأ نزحلا 8 ضعب

 نم ىناعي درف رعشي دقف ؛ اسئاد اطرش سيل كلذ نكل نكلو ٠ تاذلا ىلع

 + تقؤملا جاهتبالاب ىئادجو بارطضا

 ةفيعم ة5أهر8 تامالع رفاوت دعب : صضارعأو ثامالع رولف و

 ةصاخ ةالطما088 ضارعأو « مسجلا معسسفو تابث وأ ةكرحلا بشختك

 ٠ ذاش كولس ىلع اليلد نيديدشلا عادصلاو قرألاك

 قلقلا تالاعفنال ناسنا لك ضرعني : ةنمزملاو ةداحلا تالاعفنالا -ز

 / ليو ماود تاذ كسصتع ةئمزم تناك نا اهنكلو ؛ مهلاو مغلاو قيضلاو

 قاقلا دعيف ٠ ذاش كولس ىلع كلذ لد ةعفترم ةدش تأذ ةعونع ةداح وأ

 هئاف اديدش حبصأو رركت اذا هنكلو « درف ىأ ةيصخش نم ايداع اءزج الخم

 مهي امدشع دركلا باتني ىذلا قلقلا نأ كلذ لائم « اذاش اًقلق ذثدنع دعي

 ىلع رمتسملا درفلا قلق نأ نيح ىلع « ايداع ارمأ دعي ماع باطخ ءاقلاب

 ٠ اذاش ارمأ دعي هتايح

 دعب هيدي صخشلا ريهطت نا ؛ فقوملا عم كولسلا بسانت مدع ب ح

 هيدي ناسنالا ريهطت نكلو « امامت ىداع رمأ وهل د. . ىفرمب ضيرم ةرايز
 ساسنلا ضعب رطضي دقو ٠ ذاش ىإ ىوس ريغ رمأ وهل ةحفاصم لك دعب

 ٠ اهل اققويلمعلاو ة فاح كولم بيلاسأ .نيركت ىلا ب عفلطمع ةعيبطل انت
 ةدهجملا ةيئيتورلا تارابتخالا نم اديدع ىرجي نأ بجي ىذلا رايطلاك

 سيلو« ةقدلاب ةمستمو تفولل ةدفنتسم ةقيرطب اهرركيو عالقالا لبق تالآلل

 هترايس ىلع صوحفلا هذهب رايطلا موقي امدنع نكلو « داش كولسب كلذ
 ٠ اذاش ارمأ دعي كلذ ناف اهتدايق لبق

 هربع دارفآألا لقنت نكمي لصتم ذوذشلا .  ءاوسلا

 ٠ اةاشلاو ىَوسْلا:كلؤلملا نب الماق اطخل مشن نأ ناكمي ةبوعضلا نم
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 دارفألا عزوتيو ©هدهنادستص لصتم وأ دعب ربع دتمي ةماعب كولسلا نأل

 زكرملا ةطقن لوح صاخشألا ةيبلاغ عمجتي ذا « ايلادتعا اعيزوت دعب لك ربع
 نم صخشلا لقتني دقو ٠ نيفرطلا ىف ةلقلا رشتنتو « طسولا ةقطنم وأ
 تاريغتلا ضعب ىدؤت دقف « ذوذشلا/ءاوسلا لصتم ربع رخآآ ىلا تقو

 ريطخلا لشفلا وأ ررض هنم عقي ىذلا قالطلاك) ناسنالا ةايح ىف ةيرذجلا
 ىلا رمخلا ىطاعت ىف فارسا وأ داح باثتكا ىلا تقؤم لكشب (لمعلا ىف

 ةروصب ةلكشملا ةهجاوم ىف أدبي مث ةكيسلا ةربخلا هذه درفلا زاتجي نأ

 ٠ لضفأ

 ةفاقثلا فالتخال اعبت ذوذشلا ريباعم فالتخا

 ىعامتجالا قايسلا ىلع ذاش وأ ىوس هنأب كولسلا ىلع مكحلا فقوتي

 امامت الوبقم اطاشن دعي الثم ةمامقلا لكأف « هلالخ ثدحي ىذلا قاقثلاو

 ىلا هاجتالا دعي نيح ىلع « كيسكملاو نيصلاو ايريبيس قطانم ضعب ىف
 اميقيرفا برغ لئابق ضعب ىف ”لماوحلا.ريغ تادشارلا ىدل ةمامقلا لكا
 تاذيوعتلاو قاقلاو راعلاب هطابترا عم « ىقلخلا فارحنالا ىلع ةمالع
 ريغتي ىرخأ ةيحان نمو ٠ سفنتلا قيضو ةدعملا خافتناو ايمينالاو ةيرحسلا

 ىف الثم صللا ناك دقف ؛ رخآ ىلا تقو نم نيعم كولس ىلع عمتجملا مكح

 مستي امل ارظن بقاعي ال (ةميدقلا نانويلا ىف ةئيدم ةموكح ىهو) ةطربسا
 رذحلاو ةطيحلا ذختي مل رخآ صخش لافغتسا نم هانكم ةنطفو ءاكذ نه هب

 رمأ اهنأ ىلع ةيلثملا ةيسنجلا ىلا رظني ناك ةقباس روصع ىفو ٠ نييفاكلا
 نيعتي افارحنا اهفصوب كلذ دعب اهيلا رظن نيح ىلع « فولامو ىداع
 ٠ هجالع

 مدع وأ ذوذشلاب صاخشألا مصو ةركف ىلع ةدشب ةيسفنلا ةحصلا لاحم

 14ل1هلزدىكد654 قفاوتلا موس حلطصم نيحلطصملا نيذهب نولدبتسيو«ءا وسلا

 ا« 52355 ساس ساموت» ىسفنلا بيبطلا ريخألا هاجتالل نيديؤملا دشأ نمو

 ةحصلا لاجم ىف نيصصختملا نأو « ةروطسأ ىلقعلا ضرملا نأ ىري ىذلا

 ٠ ةيقلخو ةيعامتجاو ةيصخش تالكشم عم عقاولا ىف نولماعتي ةيسفنلا

 ةيخيرات ةذسبن -؟
 ضارمألا نأ ٠م١ق ةئس ٠٠٠١ ىلاوح ذنم دئاسلا دابقتعالا ناك

 ريثأتو نجلا سم اهببس نأو « ةيجراخ ىوق ىلا عجرت ةيلقعلاو ةيسفنلا

 تالواحم داقتعالا اذه نع قثبئناو 4 ةريرشلا حاورألا
 لشم ةيثادب جالع

 جورلا هتم جرخت ىتح (اهب بقث ثادحا ىأ) ةمجمجلا ةنيرت ةيلمع
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 دباعملا ىلا ضيرملا نوذخاي نيدلا لاجر ناكو « رحسلاب ةيلقعلاو ةيسفنلا
 ٠ هتايح ىلا مالسلا دوعي ىتح

 مهيلع تذوحتسا دق نييلقعلا ىضرملا نأ ةميدقلا روصعلا ىف نظي ناكو

 قحط انا ظيخ هلئقؤتب» ىلقعل .ضيرل ا ةلماعب هيلع :بةرتو: + ننسلا نم
 « دويقلاب ىفرملا اولبكف « جالعلا ئلا جاتحي اضيرم سيلو ؛ باقعلا

 زيدل يشر م1: مهناحبا نم.( هسطادشلا ارحل هول جر وه وبتعو
 ةلماغم مهنح :ةيدع لماعيو « امخنم نابع ل نوميغي اوناكف فيعلاب وزيت
 هباقع وأ ضيرملا دسج نم ناطيشلا جارخاا ىلع جالعلا دمتعاو ٠ نيمرجما

 سبحلا « عيوسجتلا « ءاملا ف سيطغتلا « (طوسلاب برضلا) دلجلا

 ٠٠ .نشرألا .ىلغ لبملا « ظفاملا قل ةقيقم.لسااسي ديرقتلا , ىدارفنالا
 ش ٠ كلذ ريغو

  نيذسلا تاثمب كلذ لبق  نييرصملا ءامدق لذب كلذ نم سكعلا ىلعو
 5805١ ماع ىفف « مهجالعو نييلقعلا ىفرملاب ةيانعلا لاجم ىف .ابيط ادهج
 لوحت دقو « ميدقلا ىرصملا بطلا وبأ «بثوحما» شاع ابيرقت ٠م٠ق
 ثيح. جالعلل ىفشتسمو بطلل ةسردم ىلا كلذ دعب «فنم» ةنيدم ىف هدبعم
 ٠ ىئاحيالا هبش ىسفنلا جالعلا لاكشأ نم لكشب لقعلا ىضفرم جلاعي ناك
 س ليوط نمزب قيرغالا لبقو  مهدباعم ىف ءامدقلا نويرصملا أيه دقو
 - هجوألا ضعب نم دعت ىتلاو ٠ ىفرملا جالعل ةمئالملا لئاسولاو ةثيبلا
 نأ ىلع نوعجشي ىهرملا ناك لاثملا ليبس ىلعف « ادج ةمدقتمو ةيرصع
 « ليذلا ىف لوجتلا وأ فاولدلا : لثم ةيهيفرت ةطشنأب مهسفنأ اولغشي
 نم كلذ ريسغو ٠.. مسرلا « شقنلا «؛ صقردا ؛ ةيقيسوملا تالفحلا
 هذيل نوكي نأ ىرورضلا نم ناكو ٠ غارفلا تافوأل ةرمثملا تامادختسالا
 امدنع ةثيدحلا تايفشتسملا تاسلج ىف امامت ىه امك ةيجالع جئاتن ةطشنألا
 (ثيمس ةيدرب ىف) خيراتلا ىف ةرم لوألو ٠ لمعلاب جالعلا جلاعما فصي
 فئاظولا ناكم وه خملا نأ حوضوب نييرصملا ءامدق نيبيو « خملا فصوي
 + ةيلبقعلا

 « 131مممءدامو طارق وبا» ىئانويلا بيبطلا بسن ٠م.ق ٠٠١ ماع ىفو
 2« مسجلا لخاد ةيوضعلا تايلمعلا ىلا ئاشلا كولسلا ردصم بطلا وبأ

 نع اليدب ةيعيبطلا ةيرسلظنلا ترمظف « نيطايشلاو حاورألا دعبتساو
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 فرحنملا كولسلا ردصم بسني اهيفو .ىلقعلا ضرملل «ىناطيشلا جذومنلا»
 تفلو « ةيناحور رهاوظ ىلا اهتبسن نم الدب ةيعيبطلا مسجلا تايلمع ىلا
 لجسو«ضارمالا هذهل اببسم الماع اهفصوب ةيئيبلا طوغضلا رثأ ىلا رظنلا
 عرملا ةيمست ىلع ضرتعاو « تابارطضالا نم ديدعل هفصوو هتاظحالم
 ريبكلا ىنامورلا بيبطلا «طارق وبأ» ءازآ ديأو ٠ شدنفملا ضرملاب

 ٠ 2 (ممق 1٠١١ 7 ؟١٠٠ نيب اميف شاع) © ©3165 سوتيكاج»

 ىلقعلا ضرملا نأ .نظي ناك مالسالا روهظ لبق ةيبرعلا ةقطنملا ىفو
 قتشم (9نونجلا ناف ةقيقحلا فو « ناجلا وأ ةريرشلا حاورألا نع جتان
 !ذلو « ناجلا هكلمت نونجلا ةلاح ىف صخشلا نأ دقتعي ناكو ٠ نجلا نم
 ٠ ةبنيدو ةيرحس قرط ىلع ةرتفلا هذه ىف جالعلا دمتعا دقف

 ركذي .اسك  ةيرتايكيس ةيمهأ تاذ ثاراشا ىلع نآرقلا لمتشا دفو
 ىتلا ةيئيدلا لوصألا نع تانولعملل ميق ردصمب اندمأو .  رشعب هط ءد

 نم انرق ةرشع سمخ ذنم ىلقعلا ضرملا وحن برعلا تاهاجتا ىف ترا
 نم هله دمحم هيلع زكر ام ةغاخ ةيمه) اذ دعي اممو ٠ ثضم نامزلا
 نأ بعصلا نمو ٠ 'ةيوضعلا .ضارمألاو ةيجولوكيسلا لماوعلا نيب ةقالعلا
 نكلو؛ىبنلا رصع لالخ جلاعيو ىلقعلا ضرملا ىلا رظني ناك فيك فشكن
 ىبنلا.نيب دقو ٠ ضيرملا لسجأ نم ةالصلاب جلاعي ناك هنأ لمتحملا نم
 طبر دق ئبنلا نأ نيملسملا ءاملع دقتعاو ) «نآرقلاو لسعلا» نم لك ةدئاف

 جالعلا ؤأ ؛ سدقملا ىهلالا ءاربالاو راقعلا وأ بطلا نيب ةرابعلا هذه ىف

 ءافشلا عم ىئاملعلا وأ ىويندلا جالعلاو « ىجولوكيسلا بطلا عم ىندبلا
 اذه ىف نييلقعلا ىفرملا وحن عمتجملا هاجتا نأ حضاولا نمو ٠ ىوامسلا

 ٠ «رشعب هط» ركذي امك اهماستم ايئاسنا اهاجتا ناك رصحلا

 دقف كنع رتس ءىش لكف « رتس ىنعمب نج برعلا ناسل ىف درو (*)

 مهئافتخاو مهراتتسال'نجللا ىمس هبو هرثس ىأ ليللا هيلع نجوو « كنع نج
 «هرتسو لقعلا ناصقن نم نوئنجم ن5 هسفن نم ىرأ ىأ نذجتو « راصبألا .نع

 ٠ «نوئجمب.مكبحاص امو» « «ةئج هب مأ» : ميركلا نآرقلا ىفو

 ىلا ةماعلا ىدل ريشيو ؛ اعم ىئاسنا ريغو ىملع ريغ ظفل نونجلاو
 ريغ مادختسالا اذه همادختسا فقوت ول اذبحو « ناهذلا وأ ىلقعلا ضرملا

 هيلا رظنلا ىفو « ضرملا اذه ةروص ةماتق ةدايز ىف مهسي ىذلاو ؛ ىئاسنالا
 ىلع عقي تادقتعملا هذه رييغت نأ كشالو ( ةالعسم راع ةمصو هنأ ىلع

 نيصصختملا لبق نم «نوئجلا» ةملك مادختسا فقوو « نيصصختملا قئاع

 0 ش ٠ ليبسلا اذه ىف ةوادخ. لوأ وه
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 اوناك برعلا نأ فوطعلاو ىئاحلا ىئاسنالا هاجتالا اذه بابسأ نمو

 ةيحض سيل هناو ىهلالا ماهلالا نم عون هيدل ىلقعلا ضيرملا نأ نودقتعي

 ىلقعلا ضيرملا ةلماعم ىف ةسكن ثئدح. ةيبوروألا ىطسولا روصعلا ربعو
 ةرم لجدلا داسو ةذوعشلا ترشتناو ىفارخلا ركفلا داعو ؛ هوحن ةاجتالاو
 ماقو ٠ ضيرملا مسجل ةريرشلا حاورألاو نجلا كلمت ةركف تداعو ؛ ىرخا
 زابآلا هايمو باشعألا اهيف اومدختسا ةيجالع تالواحمب ذثنيح نيدلا لاج.ر
 رمآلا لخي ملو ؛ ناجلاو ناطيشلا درط دصقب ديشانألاو ذيواعتلاو ةكرابملا
 هذه نأ ىوعدب طايسلاب هبرضو هعيوجتو لسالسلاب ضيرملا طبر نم
 ٠ ىفيرملا ةيهش حتفتو ةركاذلا ديعت ةقيرطلا

 نع ةيفارخلا تادقتعملا تعاش اضيأ ةيبوروألا ىطسولا روصعلا ىو

 رذاوتت مل ضرملاب نيباصملا زجحل نكامأ تثشنأ مث ؛« هريغو رحنلا ةيلعاف

 نوسضرعتي ضرملاب نوباصملا ناك لب « ايندلا ةيحصلا طورشلا اهمظعم ىف
 ددلل طئاوحلاب ةتبثملا لالغألاب دييقتلا اهفخنأ ناك ىتلاو « ةئيسلا ةلماعملل

 ٠ نينسلا تارشع ىلا لصت دق

 ثلاثلا نرسقلا فصتنم يف نييلثعلا ىضرملل راد لوأ ابوروأ ثسمأو

 ةسسمرامم ىف مهماهم مهأ صخلتت نوظحالم ىفرملا سرحي ناكو ؛ رشع
 ٠ةلططوبرم ىضرملا اهب ةديقملا دويقلانأ نم دكأتلا ىلا ةفاضالاب طايسلاب دنجلا

 تينب يدالبملا نماكلا نرقلا ذنبف(؛ةيبرعلا ةقلطنملا ف كلذ سكع ثدحو

 قىأ «ناتسراميباا» ثتيمس دادغب ىف ىفرملا ءالؤه لابقتسال ةصاخ ىفشتسم

 اوئاكو 2 انياسعرو بيبلملا فارعشأ تحشد اهيف ىضرملا ناكو ) ىفثتسما

 ٠ ىفشتسملا جراخ ةقيعملا ةبسانم مهتااح- حبحت ىتح اهب نوثكمي

 نيساحفلا ىحسب نووالق ناتسراميب رشع عبارلا نرقلا ىف ءىشنأ رصم ىفو
 (نويعلا بط) دمرلاو ةحارجلا : ماسقأ ةعبرأ نم انوكم ناكو « ةرهاقلا ىف

 دنع ىفرملا ىلع كلذكو ءاخسب هيلع قافئالاب هتاداريا حمست ام نايعألا نم
 ىلا اودوعيو ةهاقنلا رود اومتي ىتح '(لاملاو ءاذغلاو ماسكلا) مهجورخ
 ٠ ظحلا ءوسل ةليوط ةدل رمتست مل ةبيطلا ةيادبلا هدا نكلو ٠ مهلامعأ

 ىلعو) نيهبانلا ضعب ىدان ابوروأ ىف رشع نماثلا نرقلا ةياهن ىفو
 نييلقعلا ىضرملا ةلماعم بوجوب (ىسيشرفلا « طامعأ ليئيب بيليف» مهسأر
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 اوأدبو ايجيردت ءابطألا هعبتو « ىضرملا دويق كفب ادبو « ةيناسنا ةلماعم
 تلديتساف « نييلقعلا ىضرملل ىبطلا جالعلا مادختسا ناكما نوكردي

 ٠ اهنوسبلي ةبلص فطاعم ىفرملا ديقت تناك ىتلا دويقلاب

 « ابوروأ ىف رشع عساتلا نرقلا ىف ةديدج- ةديدع تايفشتسم تديش مث

 ىضرملا نوكي ىتح كلذو « ميلاقألا ىف ةريبك ةحاسم ىلع ةماقم تناكو
 ءالؤهل رثكأ بسانم ميلاقألا ءاوه نأ ءابطألا داقتعالو « ندملا نع نيديعب
 تروطتو اريثك نييلقعلا ىضرملا ةلماعم قرط نآلا ثنسحت دقو ٠ ىضرملا
 ظ ٠ ةقباسلا روصعلاب اسايق

 ذاشلا كولسلا ةساردت ةثالثلا لخادملا ب *

 داعبألا ةددعتم ةعيبطلا مهف ىلع ذلشلا كولسلا ديدحت تاكحم دعاست
 ةنكمملا تاددحملا نع ليلقلاب نيثحابلا دمت اهنكلو « كولسلا تابارطضال
 ؛ذوذشلا بابسأ ريسفتل ةديدع تايرظن تمدق دقلو ٠ ذاشلا كولسلل
 ىئيبلا : ىحنملا ىهو ددصلا اذه ىف لخادم ةثالث  لقألا ىلع  كانهو

 00 ٠ ىوضعلاو ىسفنلاو

 ىثيبلا لخدملا 1

 ببسلا ىه ثيح نم ةيعامتجالا ةثيبلا ىلع ىرظنلا لخدملا اذه زكري
 اذه روذج عبتتت نأ نكميو « هئافش تالامثحاو ذاشلا كولسلل سيئرلا

 ىعامتجالا ىعولاو ةضهنلا رصعل ةيناسنالا ةكرحلا روهظ ذنم هاجتالا

 لخدملا ذختا دقو « ةيكيرمألاو ةيسئرفلا تاروثلاب ارثأت نيذللا ىسايسلاو

 ؛نينمدملاو نيمرجملاو نييلقعلا ىفرملاجالع دض ةروثلا لكش ابّئرروأ ىف ىئيبلا
 اولظ ثيح « ةبعرمو ةرذق نوجس ىلا نويلقعتا ىضرملا ىفني ناك ذا

 ةئيبلا نأب ارتلجناو اسنرف ىف نوحلصملا عئتقاو ٠ اهيف ةليوط ةدمل نيذوبنم

 ثيح ةيلقع تايفشتسم اوسسأو « ىلقعلا ضرملا ففخت ةيناحلا ةفوطعلا

 ” ٠ ةياعرلاو ةقفشلا نم ضعبب اهؤالزن جلوع

 ىف ةديدج ةئيب قلخ ىف ءابطألاو ءاملعلا نم لك عرش كلذل ةجيتنو

 نم ضفخت نييلقعلا ىضرملل ةصصخملا ةكازلاانا# ةحصملا وأ ناتسراميبلا

 مساب فرعي تاحصملا هذه جمانرب ناكو ٠ مهيلع .طوغضلاو تارتوتلا

 نيتللا ءودهلاو ةمالسلا نمضتت ثيح ؛ 20:38! ىقلخيللا وأ وذعملا جالعلا

 نكامأ ىف تاحصملا تكشنأف « :ىلقعلا ضرملا جالعل نايساننا امهنأ انظ



 ناكو « ةيانعب ةيقيزيفلا ةئيبلاو ىمورلا ماظخنلا نم لك ميظنت متو ٠ ةيفير
 .عمتجملا هيلع نوكي نأ بجي امل جذامن مدقت تاسسؤملا هذه لثم نأ دقتعي

 كولسلا ةعيبلدل ناضرعي ناروظنم  ىئيبلا لخدملا راطا ىف  رهظو
 ٠ ثيدحلا ملعتلا روظنمو ىعامتجالا روظنملا : امهو « هبابسأو ذاشلا

 ىعامتجالا روظنملا : الوأ
 ' كولسلا ىلا نيرخآآلا رظن ةهجو صحفب روظنملا اذه وديؤم متهي

 نومتهي مث نمو « ضماغلاو بيرغلا كولسلل نوبيجتسي فيكو « فرخنملا
 نولواصحيو ٠ هتاذ كولسلا اذهب مهمامتها نم رثكأ ذاشلا كولسلا كارداب
 ناف « ةراظنلا وا روهمجلا ىلع فقوتي ذاشلا كولسلا مهف نأ ىلع ةنهربلا
 .. ظحالملا نيعا ىف نوكي ىناعملا نم ىنتمب  ىلقعلا ضرملا

 كلذب مهفصو مث دق ذاوشلا صاخشألا نأ هاجتالا اذه باحصأ دكؤيو

 كولسلل لمتحم رخنآ ريسفت ىأ رهظي مل اذاو « ةئيعم ريياعم نورسكي مهنأل
 ناف كلذ ىلا ةفاضالابو ٠ ىلقع ضرم هنأ ىلع هيلا رظني هناف شماخلا
 متي نيذلا صاخشألا هاجت نيرخآلا كولس رييدت ىلا ليمت ةيمستلا هذه

 نأ ىلا ليمذو )0 نييلقعلا ىضرملا» 101 رود ق تايصخش مهف ) مهتسارد

 قريو ٠ ىلقعلا صضرملا ةيمست عم قسستم هنأ ىلع مهكولس ىلا رظنن
 تاهاجتا ىف تاريغتلا (نويلقعلا ىضرملا) كلذب نوفصوي نيذلا صاخشألا
 ىريو ٠ اضومغ رثكأ قرطب نوفرصتي دق مهئاف مث نمو « مهوحن نيرخآلا
 ىدؤي ماظن اهنا ىلع هذه تالعافتلا ةيلمع ىعامتجالا روظنملا باحصأ
 رومو « ىفشتسملا يف ةماقالا ىلا ةياهنلا ىف دوقيو « فارحنالا ميخضت ىلا
 ٠ رثكأ فارحنالا مخضتي ىفشتسملا ف صخشلا عضو

 ناهنزور» اهارجا ةسارد نم ىلقعلا ضيرملل ديدجلا رودلا اذه حضتيو
 ركتباف«لقعلا ضيرم نع لقعلا ميلس زييمت ناكما فشكتسيل « 1056مطقتا
 نم ةثالث مهو 2« هتدعاسل ءاقدصألا نم اددع دنج. ثيح « ةمكحم ةعدخ
 اوقحتلي نأ مهنم بلطو « لزنم ةبرو ماسرو لافطأ بيبطو سفنلا ءاملع
 ٠ ةيلقعلا تايفشتسملاب

 ؛ يفشتسملا ىلا مهلاخداو اروف مهلوبق متو ٠ اهل ىنعمال اتاوصأ مهعامس نم اوكتشاو « مهنهمو مهئامسا رييغتب نوفيزملا ىضرملا ءالؤه ماقو
 ٠ ابئاع اوقلتو «٠ ماصقلا نم نوناعي مهنأ ىلع ادجأو الا اعيمجم اوصخشو
 كول هلا ضارعأب رهااذتلا نع نوفيزملا ىضرملا ءالؤه فقوت كلذ دعب
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 ىتثلا تالاحلا ضعب ءانثتساب؛ءامامت لقاعو ىعيبط لكشب اوف رصتوذاشلا
 ىف اولبقي نأ اوعقوتي مل مهنأل قلقلاو ةيبصعلا نم ةريصق تارتف اهتللخت

 ٠ طسوتملا ىف اموي رشع ةعست دعب جورخلاب مهل حرص مث ٠ىفشتسملا

 زييمتلا امئاد ناكمالاب سيل هنأ ىف «ناهنزور» كش ةبرجتلا هذه تدكأ
 تادايعلا ىف فينصتلا تائف نأ حضتأ امك « لقعلا ضيرمو لقعلا ميلس نيب
 كولسلا نع نوثحبي نيجلامملا نا ثيحو ٠ دومجلا ىلا ليمت ةيسفنلا
 نمو ٠ ةمئالملا ةيعيبطلا تاباجتسالا ريسفت نوئيسي ام ابلاغ مهئاف « ذاشلا
 اوناك ذا«نيفيزملا ىفرملا ةلماعم ءوس نع ةساردلا هذه تفشك ىرخأ ةيحان
 لهسلا نم فورظلا هذه لثم فو ٠ نوبرطضم صاخشأ مهنأ ىلع نولماعي
 نوكشيو « ةياهنلا ىف ىلقعلا ضيرملا رود صاخشألا لبقتي فيك ىرن نأ
 قفتي امب فرصتلا ىف نوأدبي مهئاف كلذ نم رثكأو « مهرارقتسا ىدم ىف
 نم عون ةقيقحلا ىف وه اذاش اكولس هدعن امم اريثك ناو « رودلا اذه عم
 ْ ٠ 500191 1016 ىعامتجالا رودلا

 ثيدحلا ملعتلا روظنم : ايناث

 ىلا  ةريبك ةعرسب هومن ديازتي ىذلا .- ثيدحلا روظنملا اذه فدهي

 كولسلا نأب ميلستلا عم« ملعتلاءىدابم لالخ نم همهفو ذاشلا كولسلا ةسارد
 كلذك نكميو « اموادم لظي امك ؛ طارشالا قيرط نع هملعت متي ذاشلا
 لصفلا ىف انيأر دقو ٠ ىئارجاو ىديلقت : ناعون وهو « طارشالاب هجالع
 ةلاح ىفو ٠ جلاعي فيكو ىبيرجتلا باصعلا ثادحتسا نكمي فيك سداسلا

 لعج ىئارجالا طارشالا راطا ىف كولسلا ليكشت ةقيرط مادختسال ةروثام

 ىلع رهظي كولسب موقت اماع نوسمخو ةعبرأ اهرمع ةيلقع ة.ضيرم ثحابلا

 ةبرجتلا تادبو ٠ ةسنكملا لمح وه انع لاثملاو « ابيرغ وأ ىنعم هل سيل هنا
 اهلمحتل ةسنكم تيطعأ املك كلذ دعبو « نيخدتلا نم ةديسلا هذه نامرعسب

 هذه تضقو ٠ ريسفت نود فرصنيو « ةراجيس اهيطعيو دعاسم مدقتي

 ٠ ةسنكملا ةلماح. ةبصتنم ةفقاو اهتقو نم اريثك . عقوتم وه امك  ةديسلا

 مدقي ملو © نايسفن نابيبط ىعدتسا كولسلا اذه ليكشت ىف حاجنلا دعبو
 كولس ةضيرملا هذه باستكا ةيفيك نع ثحابلا مهلاس لب « ريسفت ىأ امهل

 المع» نويسفنلا ءابطألا هدعف .٠ هريسفت مهنم اوبلطو 2« ةسنكملا لمح

 ةطلسلل ازمر» وأ «بيضقلا زمر» ةسنكملا لثمت نأ نكمي ثيح « «ايرحس

 71 ((دودحم ريغ دوفن تاذ ةكلم ةيروطاربمالا

 ةبسنلاب ميعدتلاو تاهبنملا رصم ةيعامتجالا ةئيبلا نا ةركف دعتو
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 اذكهو 2 ملعتلا رولخنم رهوج. (ىوسلا كولسلانع الضف) ُداشلا كولسلل

 ٠ اضعب امهضعب ناروظنملا لمكي

 ىفنلا لخدلا - ب

 ايثرج  اروذج هل نكلو « نيرشعلا نرقلا ةيادب ىف ىنحنملا اذه رهظ
 بيبلعلا (1810 . )١7194 « 3465:0288 رمسم زئارف» راكفأ ىف  لقألا ىلع

 2( رارمصموأ5 ىسميطانغملا ميوثتلا بأ دعيو « اسمنلا ىف لمع ىذلا قوصلاو

 كولسلا لاكشأ ضعب نع ذاضف  ىمسجلا ضرملا نأ «رمسم» دقتعا دقو
 .ناسنالا مسج ىف ةيسيطانغملا لئاوسلا نزاوت مدع نع جتني  ىلقعلا ريغ
 ةانمزملا شارمألا جالع ىف عرشو ؛ سيراب ىف ةدابع حئتتفا ١19 ماع ىفو

 ةضماغ ةوق .ىسو 2 ثصداسما 2ةوضعانك» ةيناويحلا ةيسيطانغملا ةطاسوب

 ٠ ةيسيادانفملا لئاوسلا ىف رثؤتو « هيدي نيب نم قئبنت اهنأ دقتعا

 نأ ف جيتس دقف لاجد هنأ ىلع مجروش ((رمسم» نأ نم مغرلا ىلعو

 ؛ةيمسجسفنلا نضارمألاو ىريتسيلا للشلا ةنمضتم ةفلتخم تابارطضا ىفشي
 كولسلا ىسفناا لخدملا مدقت ىلع ىميونتلا ءاحيالل همادختسا دعاسو
 رخبا اسكتدت دعاسي نأ صخشل نكمي هنأ «رمسم» ض رثفاو « ىناسنالا
 ٠ هل ىنالقعلا ريغ كولسلا جالع ىف

 ىماسنيدلا روظنملا

 ؛ ذاشاا كولسلل ةصاخ ةيسفن ةيؤر « /:هد0 ديورف دنومجيس» نوك
 اوروطو 2 « الن“ رايورب» وه انييف نم بيبط عم ةيادبلا ىف لمعو
 تو..كملا يلاعقتالا رتوتلا ردردسل نكمأ ثيح. 011 سيفنتلا جهنم

 «ديورف» ضرتفاو ؛هاضرم عم ميونتلا مدختسي (رايورب» ناكو ٠ هقالطاو
 لصفلا ىف ائيب امكو « هرظن ةهجو نم .. كولسلا جتنيو ٠ روعشاللا دوجو
 « وهلا ؛ يه ةدساسأ تائيوكت ةثالخ نب ىماديدلا لعافتلا نم ب ىناثلا
 دقو ٠ قلقلا ىلا تاعفدلا عراصت ىدؤي نأ نكميو ٠ ىلعألا انألا « انألا
 . انفلسا امك ةيمانيدلا ةيرظنلا ف صقنلا بناوج فلتخم ىلا ةراشالا ردحتو ٠ قلقلا دض عفادي اماظن وأ ةيلآ داشلا كولسلا نوكي

 ىوسيفملا لضكدمللا باج

 مولع تمهذو ٠ ىناسنالا كولسلا لكاشم لحب نأ هنكمي ملعلا نأب عانتقا هبحاصو « ايجولونكتلل ديدج رصع بارتقاب رشع عساتلا نرقلا رشب
 «ريتساب سيول» نهربو « اهتاشنو ةيدعملا ضارمألا نم ريثك لصأ بطلا
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 ناب ديازتم كاقتعا كانه ناكو ٠ ايرثكبلا نع جتني نأ نكمي ضرملا نأ ىلع

 ىف ءىطاخ ءىش لك  ايلمع  ببست (ادج ةقيقدلا) ةيرهجملا تانئاكلا

 نم ةثالث نأ ةظحالمب داقتعالا اذه ىوقو ٠ ىلقعلا ضرملا ىتحو صخشلا
 «سوفيتلاو « لسلاو ىرهزلا» : ىهو رصعلا اذه ىف اعويش ضارمألا رثكأ

 غامدلا ضرم ىمسيو ٠ اهاياحض ق ىنالقع ريغ كولس انايحأ اهنع جتني

 فشتكا ىتلا ةليوطلا نينسلا ىطعتو « «ماعلا للشلاب» ىرهزلاب طبت رخل

 ةسارد 2 بطلا مولعل ةطلسلاو قحلا )2 هجءالع حجنو ضرملا اذه اهيف

 ٠ ذاشلا كولسلا

 امهم ايبط اصصخت ة[ةانواده# باصعألا ملع حبصأ هتاذ تقولا ىفو

 فشتكا ىذلاو (188: )14694  « 808 اكورب» لثم ءابطأ ددحو

 ٠ خملا ف ةددحم ةيكولس فئكاظو عضاوم 2 (*8جخملا ىف مالكلا ةقطنم

و ىلا ضارمالل ماعلا جالعلا لو باصعألا ملع ق مدقتلا ىدأو
 رف ةدال

 0 « وزرعاطلدطو ىمقنلا بطلا وه هومثو بطلا ىف ديدج ىصصخت

 ىناملالا ىسفنلا بيبطلا راكفأب ذاشلا كولسلا ركبملا ىرتايكيسلا لخدملا

 ؛(١ - ١١ لكش رظنا ع )1١401--1995 « ا؟معمءانس نيلبيرك ليما»

 نكمي ىتح. ريبك ليصدفتب هفنصو ِ تاثف ىف كولسلا اذه عضوب ماق ثيح

 نيلبيرك ليما : ١( - ١1١؟) لكش

 ب ةعصو لا نول تمس سمسم هم

رب ةقطنم : دعب اميف همساب تيمس )شخ
 , 220025 ةععو اكو

 ب ةاالاب



 ةسارد ليوحت ىف دعاس اذكهو ٠ ضارعأب ةطبترم ضارمأ ءوض ىلع هفصو
 ٠ ةيبطلا مولعلا ىلا «ةرحسلا ءابطألا» ةكلمم نم ذاشلا كولسلا

 لوصا تاد داشلا كولسلا لاكشأ ضعب نأ ىلع اعيرس ةلدألا مكارتتو
 11ة(طعقأق ٠ ؟(6ع55 باصعنالل فادهتسالا جذوسمن رهظيو « لقألا ىلع ةيوضع

 تالاحلا تابارطضا ضعب رسفيل (طوغضلاب رثأتلل ةيلباقلاو ٌؤيهتلا ىأ)
 ضرتفيو ٠ةديدشلا ريكفتلاو كاردالا تابارطضا ضعب نع الضف « ةيجازملا
 تايوتسم اوكلتمي نأ نكمي صاخشألا ضعب نأ - ماع هجوب  جذومنلا اذه

 ايئزج  ةيلباقلا هذه ددحتتو « (طوغضلا) باصعنالل ةيلباقلل ةعفترم
 ثادحاأ ةهجاوم دنع « مث نمو ٠ ةيثارو لماوع قيرط نع  لقألا ىلع
 بارطضا روطتي نأ لمتحيف (بيبح- صخش دقف وأ ةفيظولا دقفك) ةبيصع
 ىلا ةنراقملاب كلذل ؤيهت وأ دادعتسا مهيدل نمم صاسخشألا كولس ىف
 . دادغتسالا اذه مهيدل سيل نيذلا صاخشألا

 : نينه ناجح نم الذ زالبلا ةيلعنو كيال كرك نع ءاملكلا كطيو
 ةيئايميكلا قورفلا نع ثحبلاو « كولسلا تابارطضال ةيثارولا لوصألا

 ذاشلا كولسلا نأ ىلع ليلدلا نكلو ٠ نيبرطضملاو ءايوسألا نيب ةيويحلا

 لاكشأ ضعب ناف كلذ عمو ٠ اضماغ لازام ةيضرم ةيلمع ىلا عجرب

 كلذ لاشم « ةيويح ةيئايميك وأ ةيوضع لوصا تاذ كولسلا تابارطضا
 ىلا جئاعت مل نا  ىدؤت نيماتيفلا ىف ديدشلا صقنلا ضارمأ ضعب نأ

 .٠ كولسلاو كاردالا ىف تابارطضا

 هصيخشتو ذاشلا كولسلا فينصت ب 4

 لوالا لصفلا ىف انمدق امك ملع ىأل ةمهملا فادهألا دحأ فينصتلا
 متيف « ىمانلا ملعلا نم امهم اءعزج فينصتلا دعي امك ؛ 8١( ص رظنا)
 « ةديدج رصانع تفشتكا املك ءايميكلا ىف ىرودلا لودجلا ليدعت الثم

 ةفلتخملا عاونألل تباث فينصت نودب انكمم روطتلا ةيرظنل انمهف نوكي الو
 كولسلا نوسردي نيذلا سفنلا ءاملع لازامو ٠ تاتاينلاو تاناويحلا نم
 فينصتلا مظن دعتو ٠ ىفينصت ماظن ريوطت نم ةركبملا لحارملا ىف ذاشلا
 ٠ دارفالل تاقاطب عضو نم زثكأ اهنأ امك «ةنازخ ىف نويع» نم رثكأ

 «ىملعلا لمعلا تالاجم عيمج ىف فئاظولا نم ددع فينصتلا مظنلو
 ثارتلل حيتافمب اندمتو ؛ نيثحابلا نيب لصاوتلل اساسأ اهفصوب لمعت ىهف
 لوح. تاؤبنتب مايقلا نم نكمتو « رهاوظلل ارصتخم افصو حيتتو ؛ ىملعلا

 هيهافملا اندمت امك ؛٠ ىفينصتلا ماظنلا ىف ةلاحلا عضو ىلع ىنبملا كولسلا

 كلا ا



 ؛ةيملعلا ةيرظنلل ةيساسآلا ءانبلا راجحأب ىفينصتلا ماظنلا ىف ةمدختسملا
 ' طمن صخلت ةزجوم ةملك دعيو ذلأ « «ماصفلا» حلطصم كلذ لاثم
 ؛« ىعامتجالا باحسنالا : نمضتي هنأ نآلا ءاملعلا دقتعي ىذلا كولسلا

 ٠ اهريغو لاعفنالاو ريكفتلاو كاردالا ىف ديدشلا ككفتلا

 تابارطضالل حقنملا ثلاثلا ىئاصحالاو ىصيخشتلا ليلدلا نآلا حاتيو
 اططاوعممداتع ع 5اه050ءدأ طلدستقل هذ ةلعمتق] 150:0عرو 0653 ةيلقعلا

 لبق هتغيص نييسفنلا ءابطألل ةيكيرمالا ةطبارلا ترشن ىذلاو 215 )
 فاصوأب نيصصختملا دعت ةلواحم ليلدلا اذه لئثميو ٠ أخ ماع حيقنتلا

 نأ ليلدلا اذه اوعضاو لواح. دقو « ذاشلا كولسلا فينصتل اهيلع دمتعي

 ذاشلا كولسلل ةديدشلا لاكشألا نع الضف « ةعكاشلا تابارطضالا هونمضي

 * (١-١1؟ لودج رظنا) فولاملا ريغ

 صصيخشتلا ليلدلا ىف ةيساسألا ةيلقعلا تابارطضالا تائف : )1١. ١( لودج

 ثلاقلا ىئاصخحالاو
 ا هعمل ا ام همم سمع

 ك0

 بارسطفالا تاستف
0 

 ١ . ةقهارملا وأ ةلوفطلا وأ دهملا ىف ةرم لوأل ترهظ تابارطضا :
 تابارطضا « ةلوفطلا قلق « طاشنلاو ةكرحلا ةدايز « ىلقعلا رذتلا نمضتت

 ىوسلا ومنلا نع ىرخألا تافارحنالاو (ةيهشلا دقفك) لكألا ٠

 اهيف نوكت تابارطضا ىطغت : ةيوضفعلا ةيلقعلا تابارطضالا  ؟

 ىف ذوذشب وأ هتباصا وأ خملا للخب رشابم لكشب ةطبترم ةيسفنلا ضارعألا
 ضارمأ نع وأ رمعلا ىف مدقتلا نع جتني دقو « هل ىويحلا ىئايميكلا طسولا

 (رمياهزلا ضرم وأ ىرهزلاك) لالخنالاو روهدتلاب ىبصعلا زاهجلا بيصت

 ٠ (رومخلا نم ةمخض

 مادختسالا نمضتت ؛ ريقاقع وأ داوم ىطاعت نع ةجتان تابارطضا ب ©

 ىتلا ىرخألا ريقاقعلا« نيياكوكلا « نيماتيفمألا«تارويتبرابلا «رومخلل طرفملا

 ببسي امم«ةئفلا هذه ىف كلذك نانمضتم غبتلاو شيشحلاو ٠ كولسلا ريغت

 : ٠ امدتحم الادج

 دقفب مستت تابارطضالا نم ةعومجم : ةيماصفلا تابارطضالا . 4

 ٠بيرغلا كولسلاو « كاردالاو ريكفتلا.ىف حضاولا للخلاو « عقاولاب ةقالعلا

 طرفملا كشلاب مستت تابارطضا : ةيديونارابلا تابارطضالا  ه

 3 ىف عقاولا عم ةقالعلا امأ « :داهطضالا رعاشم اهبحاصي « ةيئاودعلاو

 ش 1 ٠ ةبسانم نوكتف تالاجملا

 - هاه



 (؟-١١1) لودج عببأت

 نوكي نأ نكمي « جازملا تابارطضا : ةينادجولا تابارطضالا - 5
 ةلدابتم تارتف هباتنت دقو « ةذاش ةقيرطب اجهتبم « ةدشب ابثتكم صخشلا

 قلقلا اهيف نوكي ىتلا تابارطضالا نمضتي : قلقلا تابارطضا . 1

 حبصي نأك وأ « (رعذلا تابارطما وأ ماعلا قلقلا) ىماسألا ضرعا وه
 فواحملا تابارطضا)' ةفيدم فقاوم بنجتي مل ام قاقلا ةربخ ق.ةرفلا
 ةحلم راكفأ ىف ريكفتلا وأ ةنيعم سوقط ذيفنت مواقي نأ لواحي وأ (ةذاشلا
 ٠ (ىرهقلا ساوسولا تابارطخا)

 نود ةيندب ضارعألا نوكت : ىمسجلا رهظملا تاذ تابارطضالا 4

 تابارظفا قيضتتو سيكرلا رودلا ةيسفتلا لماوعلل نوكيو. + يوضع نفاسا
 فوخلاو ةحصلاب دئازلا لاغشنالا) ضرملا مهوتو (الثم للشلاك) ةيلوحت
 ٠ (ساسأ لاغشنالا اذهل نوكي نأ نود ضارمألا نم

 ىعولا فئاظو ىف ةيتقولا تابلقتلا ؛ ةيئاصفنالا تابارطضالا
 ةلماشلا ةواسنلا نمضتتو ٠ ةيلاعفنالا تالكشملل ةجيتن ةيوهلا وأ ةركاذلاو
 رثكأ وأ ناتلقتسم ناتيصخش) ةددعتملا ةيصخشلاو « ةيمدص ةربخ. دعب

 ٠ (دحاولا درفلا لخاد نادجوت
 ةيسنجلا ةيوبلا تالكقم نمضتت ؛ ةيمسجسفنلا تابارطضالا ٠

 (ةدوربلاو عيرسلا فذقلاو ةنعلاك) ىسنجلا ءادألاو (ىمنجلا لوحتلاك)
 ةيلذملا ةيسنجلا دعتو ٠ (لافطألا ىلا ىمنجلا ليملاك) ىسنجلا فدهلاو
 (اهل وأ) هل ىسنجما هجوتلاب ديعس ريغ درفلا نوكي امدنع طقف ابارطضا
 ٠ هرييغت ىف بغريو

 اديدع ةئفلا هذه لمشت : ىلقع بارطضا ىلا عجرت ال لاوحأ - ١
 « ةيجاوزلا تالكشملاك اهلجأ نم ةدعاسملا سانلا بلطي ىتلا تالكشملا نم
 . لافطالا مادختسا ةءاساو « لفطلاو دلاولا نيب ةقالعلا تالكشمو

 تفكم ىثلا ىفيكتلا ريغ كولسلا طامنأ : ةيصخشلا تابارطضا - ؟
 باصعنالا ةهجاومل ةبسانم الو ةجهضان ريغ اقرط لثمت ىتلاو « ةليوط ةرتف
 عمتجملل ةداضللاو ةيسجرنلا : ةيصخشلا اهتلثما نمو ؛ تالكشملا لح وأ
 :ةنرسفلاو
 سس ب ب ل | | |آ#آ#آ#آ

 ةطخ هفصوب هنا : ليقف « ارارم ىصيخشتلا ليلدلا اذصه دقن دقو
 نيذلا صاخشالل ةيصيخشت تاقاطب عضو راطخأ نم ديزي هناف « ةلماش
 ىف انيأر امك ٠ «ذاوش» مهناب مهمصوو ايبسن ةطيسب تابوعص نوهجاوي

 مي 65+ دب



 لثم نأ ىلع ةلدألا ضعب كانهف«ذاشلا كولسلل ىعامتجالا روظنملل انضرع
 ٠ درفلا ىلع ةيبلس راثآ اهل نوكي نأ نكمي تايمستلا وأ تاقاطبلا هذه

 كولسلل سيئرلا طمنلا ديدحت ىلا ىعيخشتلا ليلدلا اذه فدهي الو
 طامنا : اهنم ىرخأ داعبأ ىلع دارفألا فينصت ىلا اضيأ دصقي هنكلو طقف
 باصعنا ثودح « ةيوضعلا تابارطضالاب ةطبترملا ةيصخشلا تابارطضا
 نيدي امك « دارفالا ىدل فئاظولا' نم ةثيدح تايوتسم « ارخؤم هيدش

 ٠ (؟-١1) لودج

 دخشتلا ليلدلل رواحملا ددعتم ىفينصتلا ماظنلا :(؟-١١1؟) لودج

 ةيلقعلا تابارطضالت ثلاثلا ىئاصحالاو

 ذاش ىباثتكا بارطُضا || ةيلكشلا ةيرتايكيسلا ةلمزلا ل ١
 1 سس وس بجسم بوس بسسس سو وبسس ضيا س وسط |.( هس سس بسمو ب بص ويس يسس سس وسوم منسم تبوس ب سسممب

 ةيسجرنلا ةيصخشلا بارطم.! || رابكلل ةيصخشلا تابارطضا ؟

 لافطالل ومنلا

 عفترملا مدلا طغض « ركسلا || ةيلقع ريغ ةيندب تابارطضا
 ةنهملا ىف لشف || ةيسفئلا طوغضلا ةدلش  ؛

 دحاو ماسع ف ةيعامتج.الا

 ديج : "|| كولسلا نم ىوتسم ىلعأ ه6
 ريخاألا ماعلا ىف ىفيكتلا
 1 نم) بارطضالل قباسلا

 ١)

 ءىث ةيمست ناو « ىفينصت ماظن ىأ مادختسا ءاسي نأ نكمملا نمو

 لوأ وهف اتقؤمو ايبيرقت ناك اذا فينصتلا نكلو « همهفك سيل هفينصت وأ
 فوسو ٠ ةيثحب ةادأ هفصوب مدختسا اذا ةصاخبو « ىملعلا مهفلا ىف ةوطخ
 ٠ ةبساسآلا تابارطضالا ضعبل جذامن ءىزتجن

 باصعنالاو قلقلا ثابارطضا ب. ه

 باسمعناب وأ ةهتل# قلقب هتايح تارتف نم ةرتف ىف انبلغأ رم
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 مأ ةيتاذلا رعاشملا ساسأ ىلع كلذ ناكأ ءاوس (ةقشم وأ ةدش) 5

 فورظ ىأ ىف وأ ناحتمالا لبق قاقلا عفتري نأ نكميف « ةيمسجلا ضارعالا
 نادسيلا نشعترتو قّرعلا.نازسنفا :ذادزيو سفنتلا رمقيف ٠ ىونلا ةرتؤتم
 انرثكا ىلا ةبسنلاب دعت ضارعألا هذه نكلو « نطبلا (بكركت) برطضتو

 ديدشلا باصحنالاو قلقلا نودي كلذ عمو « اهيف مكحتلا نكميو ةرياع

 0 ةرمتمو ةعئاد ةريخ سانلا شعب ىلإ ةيستلاب

 1/20 («شنم» عضو نم 'طء ةط:1ءاع ةخرصلا : (؟ )١١  لكش

 لماشو نمزم قلق ةربخب رمي صخش ىدل سأيلا لئمتو
 ةيباصع تابارطضا اهفصوب ىفاملا ىف تابارطضالا هذه تفنص دقو

 تابارطضا نم ةنيعم لاكشأ ىلع اثيدح نوثحابلا زكرو « ةيمسجسفن وأ
 نم ديرف لكش هنأ ىلع بارطضا لك مهف اولواحو « باصعنالاو قلقلا
 ةذاشلا فواخملا نم لكل ىلي اميف ضرعن فوسو ٠ ىئاسنالا فيكتلا
 قفاوتلا ءوس تاباجتسال نالاثم امه ثيح. نم ةيمسجسفنلا تابارطضالاو
 ٠ باصعئالاو قلقلا نم لكل

 مامل8 ةذاشلا فواخملا -1
 كانه نكلو « امامت ىعيبط فوخ ةسرتفملا تاناويدلا نم فوخلا نا

 هلا 655 -



 فوخلا اهعاونأ رهشأ نمو « ةذاش ىأ ةيداع دعت ال فىواخملا نس اعاونأ

 تاناويحلا ضعبو ةقيضلا نكامآلاو ةعفترملا نكامآلاو ةعساولا نكامألا ٠ سم

 ضرملاو ماحزلاو ةدحولا نم فوخلا كلذكو « نارئثفلاو ططقلاو بالكلاك

 ريثك اهريغو مالظلاو ميئارحجلاو مدلاو توملاو تايفشتسملاو ىودعلاو

 قلقلا تابارطضا رثكأ نيب نم ةذاشلا فواخملا دعتو ٠ 2557 ص رظن')

 . اراشتنا

 كيرديرف» نحلملا ىدل ناك دقف « اراشتنا لقأ فواخمل ةلثمأ كانهو

 ىنام آلا فوسليفلا ىدل ناكو « ايح قرحي نأ نم ديدش فوخ «نابوش

 بهلب هتيحل قرحي ناك هنأ ةجردل ةثالحلا ساومأ نم فوخ. «رواهنبوش»
 ! اهتقداح نم الدب

 ءىث لوح زكرتت ةذاشلاف واخملا ناف ماعلا قلقلا نم سكعلا ىلعو

 ءىثلا اذه دوجو قو درفلل ىقيقح رطخ ىأ لثمي ال نيعم فقوم و صاخ

 ةرازغب قرعي ناك ةنيعم ضارعأ هبيصت ام ابلاغ صخشلا ناف فقوملا وأ

 تاريدقتلا ضعب ريشتو ٠ ىراوتي نأ لواحي وأ هسفنت رصقيو شعتري وأ
 ةفلتخم عاونأب ةيضرم فواخم نم نوناعي ناكسلا نم “8 ىلاوح نأ ىلا

 ٠ ةنيابتم تاجردو

 ةيناثلا نيبو « رابكلا نم رثكأ لافطألا ىدل ةيضرملا فواخملا رشتنتو
 رشتني ةسداسلاو ةعبارلا نيبو « تاناويحلا نم فوخلا رشتني ةعبارلاو
 ةداع ضفخنت فواخملا هذه نكلو « ةيلايخلا تانئاكلاو مالظلا نم فوخلا
 سوقطلاو فواخملا ناف «سكرام قاحسا» راشأ امكو .٠ ةقهارملا لولحب

 ٠زغللاك ىفتختو ةحضاو بابسأ نود وأ ةطيسب بابسأال رهظت لافطالا ىدل

 ؟ دشرلا ىف ةنيعم فواخم رارمتسا رسفي ىذلا ام نكلو

 ساسأ ىلع فواخملا هذه رسفت : ةذاشلا فواخملل ملعتلا ةيرظن ريسفت
 ضعبل رشؤم اهنأ ىلع ةذاشلا فواخملا ىلا رظني الو « ىديلقتلا طارشالا
 نمازتل جاتن درجم اهنا ىلع اهيلا رظني نكلو « نماكلا بارطضالا عاونأ

 ةيأ ناو ٠ فيخم هبنم عم ةفينع ةيلاعفنا ةلاح : نيرمأ هذه

 هيدل روثت ىذلا تقولا ىف درفلا ىف رثؤت ةدقعم وأ ةطيسب ةدياحم تاهبنم
 فوخلا ةراثا ىلع ةردقلا بستكت تاهبنملا هذه لعجي ٠ فوخلا ةباجتسا
 ٠ كلذ دعب

 فواخم نأ روظنملا اذه ضرتفي : ةذاشلا فواخملل ىجولويبلا ريسفتلا

 نمضتت ةذاشلا فواخملا نا « ةيجولويب سسا اهل نوكي نأ نكمي ةنيعم

 كا ما“ ذا



 , رتحوتفملا نكامألاو نيباعثلاو تاعفترملاك ىعيبط لكشب ثدحت رهاوظ
 نمضتت ةذاشلا فواخملا ناف ىرخأ ةيحان نمو ٠ ايبسن ةعئاش دعت ىهو

 رظن ةهجو نمو ٠ كيتسالبلا نيجانفلا وأ راجنلا دربم لثم ةعونصم ءايشأ
 ةحوتفملا نكامألا ىتح وأ نيباعثلا وأ تاعفترملا نم فوخلا ناف روطتلا
 ,ىوضملا نئاكلا ءاقب ىلع ةظفاحملا ىلا فدهت ةحضاو ةيفيكت ةفيظوب موقت
 ديؤملا ليلدلا رفاوتيو ٠ اهيلع ةرطيسلا ىلا ةذاشلا فواخملا فدهت مث نمو
 نم ددع نم ةذاشلا فواخملا ضعب ملعت ىف ىجولويبلا دادعتسالا ةركفل

 ىتلا دلجلا ليصوت تاسايق نأ نوثحابلا دجو دقف « ةثيدحلا تاساردلا
 ىثالتت ىتح لوطا اتقو ذخأت بكانعلاو نيباعثلا روصل ةباجتسا ثدحت
 .لزانملاك اهيلع ةرطيسلا ىلا ناسنالا فدهي ال روصل تاباجتسالا هذخات امم
 نم رثكأ ىجولويب دادعتسا مهيدل صاخشألا ضعب نأ روظنملا اذه ىنعيو

 ... .بس ةنيعم تاهبنم نم فوخلل مهريغ

 ةيجولويزيفسفنلا تابارطضالا : باصعنالا - ب
 اعساو ىدم موزعه مازتة1هاههنمم1 ةيجولويزيفسفنلا تابا رطضالا مضت

 لالتخاو عفترملا مدلا طغضو لصافملا باهتلاو ىبعشلا وبرلاو عادصلا لمشي
 بامهتلاو رشع ىنثالاو ةدعملا ةحرقو ىمحلاو قرآلاو ةيسنجلا فئاظولا
 اهل بلقلا تابونب طبترت ىتلا ةيردصلا ةحبذلا مالآ ىتحو « نولوقلا
 705٠ نم نأ ةيبطلا عجارملا مظعم ضرتفثتو ٠ انايحأ ةيلاعفنا تابحاصم
 ٠ ةمهم ةيسفن بناوج اهل ضارمألا عيمج نم 8١: ىلا

 ٠ ضرملا ىف تالاعفنالل قيقدلا رودلا ددحن نأ امئاد لهسلا نم سيلو
 ليمي ليوطلا باصعنالا نم ةرتف دعب هنأ كلذ لاثم ٠ ةيسفنلا تانوكملا ضعب ةيوضعلا تابارطضالا وأ ضارمألا عيمجل نوكي نأ حجرملا نمو
 انتمواقم ىف العف رثؤي باصعنالا نأ ودبيو « ازنولفنالل ضرعتلل صخشلا
 ىلا  رشابم لكشب  عسفترملا مدلا طغض عجريو ٠ ةيدعملا ضارمألل
 بلغأ ىقو 2 ةيذعتلا لماوع وأ ةئارولا ىلا عاجرد دق وأ ُ باصعنالا
 ٠ هب ةباصالا ددحيل لخدتي اعم ةثالثلا لماوعلا هذه عمجت ناف تالاحلا
 نوكت ال ةيمسجسفن ةعيبط تاذ نوكت ىتلا تابارطضالا ناف كلذ عمو
 . وجلا ىف ةنيعم ةيئايمي داوم نم ةيساسح. نم الثم وبرلا ىضرم نم ريثك ىناعي دقف « انايحأ كلذك'

 : ىلي امب امئاد ةيجولويزيفسفنلا تابارطضالا زيمتتو

 ٠ ةيمسج ضارعأ م
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 لثم ىدارااللا ىبصعلا زاهجلا ىف مكحتي دحاو وضع وأ زاهج ب ع«
 * ىرودلا زاهجلا

 تالاحلا عم ثدحت ىتلا تاريغتلل ةلئامم ةيجولويزيف تاريغت -

 ٠ اليوط اتقو دتمتو دشأ نوكت اهنكلو ةيوسلا ةيلاعفنالا

 بارطضالا ىزعي كلذل ةجيتنو«ةيلاعفنالا ةلاحلاب ىعولا صقن  ه
 ٠ ةيوضع بابسأ ىلا

 لماوعلا نيب ةقالعلا ةساردل جذامنلا لضفأ نم 1620ةءطع عادصلا دعي

 ٠ ةرثكب عئاش ىمسجسفن بارطضا وهو « ةيمسجلا ضارعألاو ةيلاعفنالا
 نم رخآ وأ تقو ىف ديدش عادصب درف لك بيصأ دقف ةيلمعلا ةيحانلا نمو

 صعب نم نوناعي ناكسلا نم ٠١ ىلاوح نأ ريراقتلا ضعب ريشتو ٠ هتايح
 ٠ نمزملا عادصلا لاكشأ

 خملا لخاد مدلا قفدت ىف ابارطضا عادصلا عاونأ عيمج. نمضتتو
 ةيبصعلا تاياهنلا اهشامكنأ وأ ةيومدلا ةيعوألا ددمت هبنيو « هلوحو

 ةيبصعلا تاياهنلا نأ ظحال «'اهتاذ ةيومدلا ةيعوألا لخاد ادج ةساسحلا

 نوكملا اهصقني عادصلا عاونأ نم ديدعو ٠ ملألل ةساسح ريغ هتاذ خملا لخاد

 ءانثأ ةئيعم تايواميك رومخلا ىطاعت نع الثم جتنيف 2« رهاظلا ىف ىسفنلا

 «ةمجمجلا ىف ةيومدلا ةيعوألا عيسوت ىلع تايواميكلا هذه لمعتو « اهمضه
 ٠ ةيومدلا ةيعوألا عسوت تايواميك كلذك ةمعطألا ضعب نمضتتو

 اريثكو « ىلضعلا رتوتلا نم ابيوقت اهيمج عادصلا عاونأ فصن جتنيو
 وأ هجولا ىف ىلضع رتوت قلقلاو بضغلاو طابحالا رعاشم بحاصي ام
 ؛تالضعلا ىف نيجسكألا ىلا ةجاحلا ديدشلا رتوتلا ديزيو٠ ةبقرلا وأ ةهبجلا

 ىف ةيومدلا ةيعوألا ناف نيجسكأالا ثابلطتم مدلا قفدت لداعي ال امدنعو

 ٠ ملالا ببستو ددمتت سأرلا

 ةقيقشلا وأ ىفصنلا عادصلا وهو عادصلا نم رخنآ عون كانهو

 نايثغلاك ىرخأ اضارعأ ابلاغ ىفصنلا عادصلا نمضتيو 2« 3نعهندو

 ةيرصب روص .عم توصلاو ءوضلل. ةطرفملا ةيساسحلاو ةيؤرلا حوضو مدعو

 ْ ٠ ةعطاسلا ءاوضألاب ةقلعتم

 ببسي ىلوآلا ةلحرملا : نيتلحرم ىف ةداع ىفصنلا عادصلا ثدحيو
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 ثدحي الو « ةيبصعلا ايالخلا ىف فئاظولا بارطضا ملا ىلا مدلا قفدت
 هنم نوئاعي نم ناف « رثاتت ىتلا خملا ةقطنم ىلع دمتعي كلذ نكلو « ملأ
 عفدني ةيناثلا ةلحرملا قو ٠ مهمامأ ةفلتخم ةيرصب اروص اوزي نأ نكمي
 .ىلوالا ةلحرملا ءانثأ هنم ةمورحم تناك ىتلا حملا نم قطانملا كلت ىلا مدلا

 نأ نكمي ديدش ملأو سئرلا ةورف ىف نييارشلل عيرس ددمت كلذ نع جتنيو
 ٠ رثكأ وأ موي ةدمل رمتسي

 ىسيئرلا ببسلا وه ددحملا ريغ باصعنالا نأ نيثحابلا دحأ جتئتسا دقو
 نوليمي ىفصنلا عادصلا نم نوناعي نيذلا دارفألا نأ ظحول امك « عادصلل
 باصعنالاب امئاد عادصلا طبتريو ٠ةيلاعفنا بابسأل مهعادص نوبسني نأ ىلا
 ديازتو تاناحتمالاو تازاجالا لثم ادتايح ىف ةفلتخم تاريغت نع جتانلا
 . ايثارو اساسأ ىفصنلا عادصلل نأ ىلع اضيأ ةلدأ رفاوتتو ٠. تايلوكسملا

 ةيصخشلا تابارطضا - ؟

 بيصت ةثجافم تاريغت وأ تالالتخاب ذاشلا كولسلا عاونأ نم ريثك مستي
 ببستت دقو « ديدش باكتكاب بيبح. دقف دعب درفلا باصي دقف « درفلا
 ةعومجملا هذه ثدحت الف كلذ عمو « ذاش فو ةباجتسا ىف ةيمدص ةثداح
 ةخسار ذاشلا كولسلا طامنأ نأ ودبيو ٠ ةئجافم ةروصب تابارطضالا نم
 ءاهيف غلابم ةمخضم رومأ اهنأ ىلع اهتيادب ىف رهظتو « ةيصخشلا ىف قمعب
 ىلي اميفو ٠ ةيصخشلا تابارطضا اهنأ ىلع اهيلا راشي ىتلا عاونآلا ىهو
 . ةيلقعلا تابارطغالل ثلاثلا ىئاصحالاو ىصيخشتلا ليلدلا ىف اهدورول اعبت كلذو « اهل زجوم فصو عم ةيصخشلا تابارطضال فينصت
 8ءممماتع راوتعألا ةبيرغ ةعومجملا : الوأ

 ماع لكشب ةكاكش ةيصخش ؛: موممسه10 (؟)ةيديونارابلا ةيصخشلا -أ
 اذه بحاص درفلا نوكيو « امومع نيرخآلا ىف قثت الو « دمآألا ليوطو
 تامالع داجيال ةئيبلا صحفتي ام امئاد ؛ ةيساسحلا طرفم بارطضالا
 نوكت ام امئادو « هتازايحنا وأ هتاهاجتاو ةيلصألا ةبصعتملا هراكفآ قدصت
 ٠ ةدودحم ةيلاعفنالا هتبرجت

 نيوكت ىلع ةردقلا ىف زجع : 1ه201امل (9ةيوطنملا ةيصخشلا - ب
 ٠ ةفطاعلا دودحم اقيقر لزعنم درفلا نوكيو 2 ةيعامتجا تاقالع

 )١( بايترالاو كشلا وأ ةمظعلا وأ داهطضالا رعاشم ىه ايونارابلا ٠
 ابارطضا دعي ال ءاوطتالا نأ ىلا ىرخأ ثوحب ريشت (؟) ٠
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 نم ةفلتخم عاونأب مسثت ؛ 5هططتمازم2 ةيماصفلا ةيصخشلا - ج
 - ىف ةبارغ عم « كولسلاو نيرخآلاب لاصتالاو كاردالاو ريكفتلا ىف ةبارغلا
 : ٠ ةبيرغ وأ ةحضاو ريغ ةقيرطب اهنع ربعي ميهافم عم لماعتلا

 اة ةفوختملا ةعومجملا : ايناث

 ؛ضفرلا وأ ذبتلل ةطرفم ةيساسح : 4001020: ةيبنجتلا ةيصخشلا ١
 ريغ لكشب ةيوق تانامض تيطعأ اذا اللا تافالع ىف لوخدلاب بيحرتلا مدع

 ةبغر كانهف كلذ عمو « ىعامتجالا باحتشستالا « دقن نود لوبقلل ىداع

 ٠ لوبقلاو ةفطاعلا ف

 نع ريبعتلا ىلع ةدودحم ةردق : 00هماناةأ6 ةيرهقلا ةيصخشلا ب

 ميظنتلاو ماظنلاو دعاوقلاب ةلصتم“رومأب لاغشنالا « ةقيقرو ةئفاد تالاعفنا

 داعبتسا عم « ةيجاتنالاو لمعلل ادئاز اديج سركب « ليصافتلاو ةءافكلاو

 .«ةمساح ريغو ةددرتم ةيرهقلا تايصخشلا نوكت امئادو ٠ عاتمتسالاو ةذللا

 ةمواسقم : هددناع - ةوومتا»#ع ةيئاودعلا ةيبلسلا ةيصخشلا - ج

 « ىعامتجالاو ئنهملا نيلاجملا نم لك ىف بسانملا ءادألا وأ طاشنلا بئاطم
 ثدحب امئادف كلذل ة ةجيكنو ٠ ةرشابم 5 ةروصب ةمواقملا هذه نع ربحي الو

 ٠ دمألا ةليوط وأ ةلماش ةينهم وأ ةيعامتجا ةءافك مدع

 طصتوانلع ةدراشلا ةعومجملا : اثلاث

 ةيصخشلا هذه بحاص نوكي : 11153هدنع ةعنصتملا ةيصخشلا |

 نورخأللا هكرديو 0 قيمع لكشب هلع ردعب ) ةيباجتسالا دئاز كولس اذ

 ٠ ةلدابتملا ةيصخشلا تاقالعلا بارطضاب ةيصخشلا

 ةيمهابو ةمظعلاب ساسحالا : 015 ةيسج رذلا ةيصخشلا ب

 تاججاحلاو « دودحملا ريغ حاجنلا ماهوأب لاغشنالاو ؛ درفتلاب وأ تاذلا
 ٠ مئادلا باجعالاو هابتنألا بلجل ةيضارعتسالا

 ةيصخشلا هذهل نوكي : قلما عمتجملل ةداضملا ةيصخشلا ب

 كهتنت ثيحب « نمزمو رمتسم لكشثب عمتجملل داضملا كولسلا نم ا
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 ءرشع ةسماخلا نس لبق عمتجملل داضملا كولسلا أدبيو ٠ نيرخآلا قوقح
 ةقرسلاو بذكلا « لمعلا ىف ديج. ءادأب ظافتحالا ىف لشفلا هرهاظم نمو
 + حاولا ءادا ف ةيربقلاو تايجاولا لافعاو ناوذعلاو

 ىلع ةيصخشلا هذه عفت : 8006:1026 ةقباثلا ريغ ة؛مخشلا د

 تالاجم ىف رارؤتسالا مدعب مستتو « عاوسلا مدعو عاوسلا نيب دودحلا

 , ةيجاازملا ةلاحلاو كولسلاو ةيصخشلا تاقالعلا اهيف امد ةايحلا ىف ةفلتخم

 ةرقتسم ريغو ةرتوتم ةيصخشلا تاقالملا نوكت امئادو تاذلا ةروصو
 ٠ رخآ ىلا تقو نم هاجتالا ىف ةظوحلم تاريغت عم

 ةيصخشلا تابارطضال ةفرطتملا طامنالا هذه نأ ركذن نأ مهملا نمو

 اردق ناف ةقبقحلا ىفو ٠ درفلا قفاوتب ديدشلا لالخالا ةرورضلاب ىنعت ال

 امك فرطتملا ماظنلا دعي الثم بساعسملل ةبسنلابف « ابسانم نوكي دق اهنم

 نم نيعم ريق نوكي نأ نكمي امك « ةددحم ةزيم ةيرهقلا ةيصخشلا هسكعت

 ضرعنسو ٠ اقئاع هنوك نم رثكأ اهفان ائيش سيلوبلا ربخم ىدل كشلا

 ٠ ةيصخشلا تابارطضال اج.ذومن ةيرهقلا ةيصخشلل

 ةيرهقلا ةيساوسولا ةيصخشلا
 عافدنا وأ ةركف « ةبوغرم ريغ ةرركتم سجاوه 05568510035 سواسولا

 ةيرهقلا تافرصتداو ٠ هكنم صلختلا دارأ ول ىتح هلغشيو درفلا ىلع حلي

 رطضي « ةبوغرم ريغ ةرركتم ةيسوقط راكفأ وأ لامعأ ©ههمالفلا#
 وأ اهتيلوقعم مدع نم هدكأت نم مغرلاب « هتدارا دض اهلعف ىلا صخشلا

 ٠ اهلعف نم هسفن عشم اذا داح قلقب روشب هنكلو ؛اهاودج مدع وأ اهتهافت

 : ىلي امك نييرهقلا نييساوسولا كولس تاساردلا ىدحا تفنص دقو

 قلعك ةنيعم لامعأ ةلمكتب لصتي رمتسم قلق ؛ ةيساوسو كوكش - ١
 ::باسنلا

 ثدح لوح راكفألا نم اهل ةياهن ال ةلسلس : ىساوسولا ريكفتلا -

 رييغت نيب حوارتي نيحم لعف ىلع سيرحتلا : ةيساوسو عفاود - ١

 ٠ لتق ةميرجو قنعلا ةطبر

 . سفنلا ىف مكحتلا مدع نم قلقلا : ةيساوسو فواخم -
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 ٠ ابيرق ناسنالا هآر نيعم ثدحل ةتباث روص . ةيس وسولا روصلا  ه

 ٠ ةنيعم قاروأ نع اثحب بويجلا شيتفتك : رهقلل مالستسالا
 ىف مكحتلل دمعلاك ةتتشم قرط مادختسا : رهقلا ىف مكحتلا ٠

 ٠ سجاوهلا

 ساوسولا ةمئاق نم ةيئدبم ةغيص نم جذامن (؟ - ١؟) لودج نيبيو
 ٠ فلؤملا عضو نم ىرهقلا

 ةيرهقلا سواسولا سايقم دونبل جذامن (" - 1١؟) لودج

 دوسنبلا

 ٠ ةقيقدلا ليصافتلاب متها
 . رومألا نيب مسحلا ىلع بعصلا نم
 ٠ ىريكفت ىلع رطيستو ةهفات راكفأ ىندوارت
 ةدع هتعجارمب موقأ « ام لمع نم ىئاهتنا دعب
 ٠ تارم

 تقلغأ دق ىننأ نم تارم ةدعلو مونلا لبق دكأتأ - ه
 ٠ ذفاونلاو باوبآلا

 وأ ءاود مسا وأ ةتيعم ةرابع ىرطاخ ىلع حلت - 1
 ٠ ىقيسوم ل

 ٠ تارملا نم اريبك اددع ىدي لسغأ
 ااا لاو اللا

 لزانم ةرايزب نوثحابلا ماق ةيرهقلا تايصخشلل ةثيدح ةسارد ىفو
 هنأ رهظ دقف « مهتايصخش عباط لمحت مهلزانم نأ اودجوو « نيصوحفملا

 ةفاظنلا ىوذ نم صاخشألا ىلع ةلادلا تامالعلا فاشتكا لهسلا نم
 « قرولا ليدانم نم اهل رصح ال بلعب ظفتحي اصخش هجنف « ةيرهقلا

 عطق نم تاعومجمو « رهطملا تاجاجزو « فيشنتلا قرو نم تافلو
 جاوزأو؛ةعونتم عاونأبو ماجحألا عيمج نم ليسغلا قيحاسمو « نوباصلا
 ىرخالا تارشؤملا وأ تامالعلا عيمجو ؛ ةيطاطملا تازافقلا نم اهل رصح ال

 دايملا ةرود دعتو « اهل مهدهج نوسركيو ةفاظنلاب نومتهي نيذلا صاخشألل
 قرو نم ةيفاضا تافلب ةسدكم اهنأ ظحولو«مهيدل ةيمهأ لزنملا فرغ رثكا
 ٠ مامحلا

 جحا دج دج اح

 م8 5 5 مخظ#
 ل
 ال

 « نيعم عباط اهل 0675 نيصحفتملا نييرهقلا لزانم نأ ظحول امك

 ثاثآلا نم ةعطق لكلف « ماظنلاو ةطرفملا ةقدلا ىه اهل ةزيمملا حمالملاو

 جعزنيو « ةميقتسم ةقيرطب ةقلعم روصلاو « ددحمو اهل صصخم ناكم
 نوعضيو ٠ ءايشآلا بيترت ةداعا نورخآلا لواح اذا امئاد نوصحفتملا

 مهنم بولطملا اهيف نوددعي مئاوق ىىهو) ©2008ا105 صحفلا مئاوق
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 ةداع مهيدل مئاوقلا لمع ىقريو ؛ ىجيتارتسا ناكم ىف (موي لك هزاجنا

 ٠ عيفرلا نفلا ىوتسم ىلا

 ناك « ةفرطتم ةجردب نكلو ةيرهقلا ةيصخشلل ةيعقاو ةلاح ىفو
 كلذو « بسانملا دعوملا ىف هلمع ىلا باهذلا ىف ةغلاب ةبوعص دجي صخشلا
 ادبتو ٠ لمعلا ىلا جورخلل ؤيهتلا لبق دادعتسالا ىف اليوط اتقو هقارختسال
 ىه ةيادبلا نوكتو « احابص ةعبارلا وأ ةثلاثلا ةعاسلا ىف امئاد هتادادعتسا
 نكمتيال ناكو ٠ سبللاو ةقالحلا مث « ءىطبلاو سوسوملا قيقدلا مامحتسالا
 دق نكي مل هنأل كلذو « رهظلا دعب ةعبارلا ةعاسلا لبق هتقش ةرداغم نم
 ٠ مويلل هسفن زيهجت نم دعب ىهتنا

 ةينادجولا تابارطضالا
 سوسسهلاو باسئتكالا

 ةعجارملاب وأ ةفاظنلاب نيمرغملا نييرهقلا صاخشألا دعن نأ نكمملا نم
 نيلتبملا ءالؤه كولس نكسلو « ةلدتعم ةجردب ةبيرغ راوطأ مهل اصاخشأ
 لمعلا ىلع مهتردق ىف رثؤيو « اقح ابرطضم دعي 26م:55ئ55 باثتكالاب

 . ةاسيحلاو

 ؛ ديدشلا نزحلا : ىلي امك ىه باكتكالل ةيساسآلا ضارعألاو

 .صقن « لشفلاب ساسحالا « مؤاشتلا « ةيجازملا ةلاحلا بلقت ؛ ضابقنالا

 ول امك هنأب صخشلا ساسحا ؛« بنذلاب ساسحالا « اضرلا ةلق « عابشالا

 ؛«تاذلا ماهتا « اهردق نم طحلاو اهريقوت مدعو تاذلا هرك ؛ بقاعي ناك

 ؛ىعامتجالا باحسنالا « ةراثتسالل ةيلباقلا « ءاكبلا ؛ ةيراحتنالا تاعزنلا

 بارسطضا « لمعلا ىف فكلا « مسجلا ةروص هوشت ؛ مسحلا مدعو ددرتلا

 ىواكشلاب لاغشنالا « نزولا صقن « ةيهشلا نادقف « بعتلا ةعرس « مونلا
 «زجعلا « طوئقلاو سأيلا « ىسنجلا عفادلا دقفو ةقاطلا صقن ؛ ةيمسجلا

 ٠ ىجيراخلا رهظملاب مامتهالا مدع ؛ لازعنالا

 ريو نولمهم مهناو « ةوق الو مهل لوح ال مهنأب نوبئنكملا رعشيو
 نم عون ىأل مهتسرامم مدع نع كلذ جتني دقو « اكيطب اليقث مهيلع تقولا
 اهلك هيفرتلاو تاياوهلاو لمعلاو ماعطلاو سنجلاو بحلاف « راسلا كولسلا
 اهب نوكرتكيالو اهنع نودعتبيو اهنم نوبحسني مث نمو؛مهقورتال ءايشأ

 ابيرقت صاخشأ ةسمخ لك نم اصخش كانه نأ ىلع ثوحبلا تلد دقو
 باكتكا ةلاح نم  هتايح تارتف نم ةرتف ىف لقألا ىلع - ىناعي فوس

 دل منا“ثء



 1 ليتل تعا كالا نش ©كددأ ! ار نتأ

 . لامعلاو نييقيسوملاو بالطلا نم لك بائتكالل ضرعتيو ٠ هيدش 57

 ٠ مهريغو تويبلا تابرو نييسفنلا ءابطألاو ةبتكلاو ءابطالاو
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 ادييشد اما مام“ نام

 سشنم دراودا نانفلل 34ءادهءطمان» داوسلا ةحول ليصفت : (" )١١ لكش

 (ةدشب ابرطضم هسفن وه ناك ىذلا) ةكبهعت

 4/76ءنا6 ةينادجولا تابارطضالا ةعومجم نم اءزج باكتكالا دعيو

 نمضتتو ٠ ةيمهأ ذاشلا كولسلا لاكشأ رثكأ تحت جردنت ىتلا 5

 تارتف مضت ةديدش اضارعأ  بائتكإلا بئاج ىلا  ةينادجولا تابارطضالا

 سوهلا تارتف ىمست 8 حارشنالاو 10 حرملاو حرفلا نم

 ىمسملا باكتكالاو جاهتبالا نيب حجيرأتلا بوانت نع الضف 2 ن5

 ٠ ظاودادم ه11ءءاثال6 ادمر0ع5 بطقلا ةيئانث ةينادجولا تابارطضالاب

 ةلكشم لثمت ال دق ةجهتبملا وأ ةبجوملا ةجزمألا نأ نم مغرلا ىلعو
 نأ نكمي سوهلا تارتف ناف « اهب رميو اهبرجي ىذلا صخشلل ةبسنلاب

 حرملاو حرفلا نم ةلاح ىف اهنابا دّرفلا لخديو«ةذاشو ادج ةديدش حبصت

 ةعدبمو ةزجنم ةيتاذ تاردقب اهءانثأ درفلا رعشي نأ نكمي امك « نيديدشلا

 ةقاللعلا ةديدش هتغلو هراكنأ نوكتو 2 ةفقئيقحلا ف اهكلتمي ال
 بحي «

 ؛تالاجملا عونم اعيرس هثيدح ودبيو « هتاعوضوم نم ريغيو“ اريثك ثدحتلا
 جاهتبالاو حارشنالاو رورسلاو « عفترملا جازملاو ةفخلاو ةيحطسلاب روعش عم

 00 ولا



 هذه ىف ىضرملا ررقيو « سائلا ىلا ةجاحلاو بضغلا ةعرسو عافدنالاو
 نوبحيو ةديج ةحصب نورعشيو ريثك مون ىلا نوجاتحي ال مهنأ لاحلا
 ىلع مهسفنأ نوري مهنأ نوركذي امك ٠ اهب نوقثيو اهنع نوضريو مهسفنأ
 ٠ ةيقيقع. ريغ ءايشأ ةيؤر عم « ايسنج نوريثم مهنأ

 عمو ؛ ايبسن اردان ةينادجولا تابارطضالل بطقلا ىكانث عونلا دعيو

 . جازملا تابارطضا عاونأ رهشأ هلعجت ةيماردلا ةيجازملا هتابلقت ناف كلذ

 تارتف نيب بلقتيو صاخشألا جازم اهيف ريغتي تالاح تظحول دقو
 هذه لشثم ريشتو ٠ روهش ةدمل ةعاس نيرشعو عبرأ لك بائتكالاو سوهلا
 عاقيالاب رثاتي نأ نكمي بائتكالا ؛ سوهلا بارطضا نأ ىلا ةظحالملا
 سوهللو باكتكالل ةعونتم تاريسفت تمدق دسقو ٠ مسجلل ىجولويبلا
 ٠بارطضألا اذه طقف اهنمدحاو رسفي نأ نكميالف كلذ عمو ؛امهنيب بلقتللو

 راسمتنالا

 5نأ006 راحتنالاو بائتكالا نيب ةقيثو ةقالع كانه نأ ثوحبلا تنيب

 ثوحبلا تفشكو ٠ نوبئتكم نيرحتنملا نم ٠ نأ اهدحأ نم رهظ دقف

 «تاقلطملاو نيقلطملاو نيجوزتملا ريغنيب راحتنالا تالدعم ةدايز نع ةيبنجألا
 مغرلا ىلع « ثانالا دنع لدعملا فعض روكذلا ىدل راحتنالا لدعم نأو
 تاليلحتو ةضيفتسم تاساردل ةجيتنو ٠ رثكأ تالواحم نلذبي ثانالا نأ نم
 : ىلي امك راحتنالا ءارو ةنماكلا بابسألا كددح ةديدع

 . ةدحولا وأ باثتكالا ١

 . ريمضلا بينأتو بنذلاب روعشلا - ؟
 ٠ ناودعلا وأ لشفلا ةجيتن باقعلا نم فوخلا ب "“

 ٠ ام صخش باقع ىف ةبغرلا -

 ٠ لمتحم ريغ فقوم نم برهلا - ه
 ٠ ةايحلا طمن رييغت ل "1

 ٠ ةراسخلل ةيئاجف ةباجتسا ا

 كلذ رسف دقو ٠ بابشلا نيب دادزت رامتنالا تالدعم نأ رهظ امك
 « زاجنالاب ةقلعتملا ةديازتملا لطوغضلاو ةطيحملا ةيعامتجالا فورظلاب
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 ٠ نامألا مدعو ةدحولاب روعشلاو « لاصفنالاو قالطلا تالدعم راشتناو

 مدعو ةدحولاو ديدشلا لجخلاب مهئالمز ليق نم نورحتنملا فصو دقو

 اوناك ىتلا ةداحلا طوغضلا عم « عيمجلا نع بارتغالاو .ءاقدصألا دوجو

 8ءمدعوفمدي ةط.مد5 “ب 50822 ريغتلاو كقفلاو لاصفنالا

 نع ثاحبأ ةلسلسب « ة15هزسوق «© 1هطن ىهار « زملوه» نم لك ماق

 تاربخلا هذه نْب ةقالعلاو « باصعنالل ةببسملا اهتاريغتو ةاسيحلا تادحأ
 باصعنالل اسايقم اعضوو « ةايحلا ىف ةمهملا تاربخلا اددحو « ةحصلاو
 ٠ (1-١١4؟ لودج رظنا) ثادحألا هذه نع جتانلا 655

 ٠ هببست ام اريثكو « ةبيصعلا ةايحلا ثادحأب ةداع باكتكالا طبتريو

 ةباجتسا ثدصحي امك حاجنلل ةباجتسا ثدحي دق باكتكالا نأ بيرغلا نمو

 ٠ لشفلا تاربخو تامدصلل

 «ةقباملا تاربخلا رود ملعتلا ىحنمو ىمانيدلا روظذملا نم لك دكؤيو
 ىأ وأ) بائتكالا نيب ةقالعلا ىلع ناديملا اذه ىف ثوحبلا تزكر دقف

 روظنملا راصنأ ىريو ٠ ةركبملا ةلوفطلا ءانثأ دقفلاو (ىرخأ تابارطضا

 ةيساسح رثكأ صخشلا لعجي نأ نكمي باصعنالا وأ دقفلا نأ ىمانيدلا

 دسحأ دقف ىذلا لفطلا دجي هقف « رمعلا نم ةرخاتملا نينسلا ىف باكتكالل

 ةيناث اهطاشن ديعتست اهنم ىناع ىتلا سايلا رعاشم نأ ركبم نس ىف هيدلاو
 ٠ رخآ بيرق تومي امدنع

 قيمعو رشابم ريثأت هل نوكي نأ نكمي مألا نع لاصفنالا نأ ودبيو
 تناكو « نييمدآلا ىدل ركبملا ىلاعفنالا نامرحلا سرد دقو ٠ ءانبألا ىلع
 ثيح. 1141 ماع « ةمثلم زتيبس هينير» اهب ماق ىتلا كلت تاساردلا رهشا

 ةسداسلا ىنس نيب اميف مهتاهمأ نع نيلصفنملا لافطألا تاباجتسا ظحال
 باكتكالاب ىمسي امع امامت لافطإلا ءالؤه فشكو .٠ ارهش رشع ةيناثلاو

 رعاشم اورهظأو « رارمتساب نوكبي اوناكف ؛ ةهسدءاثاثع 0مرعووزو» ىلاكتالا

 رخاتو نزولا دقفو مونلا ىلع ةردقلا مدعو لوهذلاو باحسنالاو ةيشخلا
 هوفنلا

 ىراه اهارجأ ىتلا كلت لاصفنالا.نغ ةرهش ثاحبالا رثكأ نوكت امبرو

 ىطعيو ٠ ةيدنهلا ةدرقلا ىلع 1175 ماع ةقه:10» ولراه تيرجرامو

 ةفدب .اوطيضي نأ ىف نيثحابلل ةصرف نييمدألا نم الدب ةدرقلا عم لمعلا

 مم با ما



 ةايحلا تادحا نع جتانلا باصعنالا سايقم : (؛  ١١؟) لودج
 باصعنالا تادحو 11

 0 (ةجوزلا وأ جوزلا) نيرقلا ةافو ١
 5 قالسطلا  ؟
 1 لاصفنالا - *

 0 ١
 ان ةرسآلا ىف مهم وضع ةافو  ه
 7 جاوزلا 5

 5 هيلع صاصرلا قالطا - ٠
 58 جاوزلا ىف قفاوتلا مدع - 4
 10 دعاسقتلا 8
 1 لفسمفحلا تاو

 5 ةيسنجلا لكاشملا - ١
 اح ةرساآلا ىف ديدج وضع ٠١
 ايل ةيلاملا دراوملا ريغت ٠

 نك لمعلا نم ديدج عون ىلا لاقتنالا 2 6
 1 لمعلا تايلوئسم ىف ريغتلا -

 5 جوزلا براق عم لكاشملا 07
 1 عئار زاجنا - 6
 ؟+ لمعلا نع اهفقوت وأ ةجوزلا لمع ءدب - 5

 نما اهنم ءاهتنإلا وأ ةسردملا ءدب ٠٠
 "1 سيئكرلا عم لكاشملا - ١

 5 لمعلا فورظ ريغت - 2؟
 0 ديدج. نكسم ىلا لاقتنالا ب

 "7. سرادملا ريت "4
 14 ةيعامتجالا ةطشنالا ريغت 6
 1 تالسطعلا 5
 ١ ؟ ةنسلا سأر تازاجا 1

 سس تثتثتثآ سس ١ ةطيسب ةجردب نوئاقلا قرخ -
 ةنمضتم « (؟١١ ص رظنا) لوالا لصفلا ىف انيب امك تاريفتملا نم اديدع
 نوكتت نا ام هنأ رهظو ١هيف ثدح ىذلا نسلاو هعونو لاصفنالا ةدم لوط
 ةيصضرم تاريثأت جتني « لافطألا لصف ناف « لفطلاو مألا نيب ةطبارلا
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 «زتبس» هظحال ىذلا ىدامتعالا وأ ىلاكتالا باكتكالل امامت ةهباشم مهيلع
 ةريغصلا ةدرقلا لاصفنا ببستي كلذ نع الضفو ٠ نييمدآلا لافطألا ىلع
 . باكتكالاو سايلا هبشت تاباجتسا ىف هسفن نسلا مهل نيذلا اهنارقأ نع

 اضارعأ ببسي ال لاصفنالا نأ ىلا هثالمزو «ولراه» تاسارد ريشتو
 مهلعجي هنأ ودبي لب « ةريغصلا ةيدنهلا ةدرقلا ىدل طقف باكتكالل ةرشابم
 اهضعب نع تلصف ىتلا ةدرقلا فشكتف ' دعب اميف ذاش كولسل نيلباق اضيأ
 مهتاهمأ نع اولصف اذا ذاشلا كولسلا نم اديزم ةعبارلا وأ ةثلاثلا نم ىف
 ذا « بائتكالا ىف مهم لماع لاصفنالا نا حضتي اذكهو « ةلوفطلا لالخ

 ٠ ائيهم الماعو ابسرم الماع هفصوب لمعي
 ةمورصعت طمامأووددعو5 ملعتملا زجملا

 كولس اهيف معدي مل ةلاح هنأ ىلع بائتكالا ىلا ملعتلا ىحنم رظني

 ضفخنم لدعم نع فشكي صخشلا ناف ميعدتلا صقن لايحو ؛« صخشلا
 ملعتلا ةيرظن باحصأ متهي ضارعألا هذه بابس# ةبسنلابو ٠ ةباجتسالل
 ٠ ةقباسلا درفلا تاربخ ةساردب

 ىذلا زجعلاب روعش نم نوناعي نيبثتكملا نأ ىحنملا اذه ضرتفيو
 5ءانهسمس «نامجيلس نترام» براجت نم ضارتفالا اذه عبنيو « هوملعت
 ىتلا تامدملا نم ةلسلسل مهيراجت ىف بالكلا تضرعت ثيح « هئالمزو

 ةرداق ريغ بالكلا تحبصأ ةرم لو كلذ ثدح امدنعو « اهنم برهم ال

 نع ةرابع زجاح ىلع زفقلا لثم « دعب اميف طيسب ىبوره كولس ملعت ىلع

 كلذ ىلا «نامجيلس» راشأو .ةمدصلا بئجتت ىتح كلذو«كرحتم قودنص

 تفرعت ىتلاو اهبنجت نكمي ال ىتلا ةمدصلا نآل « «ملعتم زجع» هنأ ىلع

 ٠ ىرخأ تامدص بنجت نع ةزجاع اهنأ اهتملع بالكلا اهل

 ملعتملا زجعلا نيب اتفلم الثامت كانه نأ هؤالمزو «نامجيلس» ىريو

 دعب كلذ ىلع نونهربيو « نيبكتكملا نييمدآلا كولسو بالكلا ىدل رهاظلا

 هومدق ىذلا موهفملا ءوض ىلع باكتكالا نع ىكينيلكالا ثارتلل قيقد صحف

 ايزكرم ارمأ دعي زجعلاب روعشلا نأ نوجتنتسيو « «ملعتملا زجعلا» وهو
 ٠ باكثكالا ىلا ةبسنلاب

 ةافوك بائتكالل ةبسرملا ثادحألا عاونأ نأ ىلا «نامجيلس» راشأ دقو

 ىلا اضيأ ليمت ىمسجلا ضرملا وأ ؛ لمعلا ىف لشفلا وأ ؛ بيبح صخش

 ناف كلذ نع الضفو « ةيصخشلا هتايح.ىف مكحتي هئنأب درفلا روعش فاعضأ

 رظنلا نكمي بائتكالا ىلع بلغتلا ىلا فدهت ىتلا جالعلا عاونأ نم اريثك
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 نيذلا سانلا نأ ضرتفاو ٠ زجعلا ىلع بلغتلل تالواحم اهنأ ىلع اهيلا
 مهتاربخ مهل هتحمس نيذلا كئلوأ مه صاسخ هجوب بائتكالا نومواقي
 ءايباجيا لبقتسملا نوري مهف « ميعدتلا رداصم ىف لاعفلا مكحتلاب ةقباسلا

 نم قوقلي امع رسسظتلا فرعي ةهرادتا ىف: مكحتلا .مهذكمي هنا نوذتتعيو
 ٠ لشفلا وأ دقفلا

 ..هتيرظن ناف «نامجيلس» ضرف ىف ةيباجيالا بناوجلا نم مغرلا ىلعو
 هنأو « ةدقعم ةريثك لماوع ىلع دمتعي ملعتملا زجعلا نأ ثيح. نم تدقن دق
 ٠ ةيويح ةيئايميك رظن ةهجو نم هثوحب جئاتن ريسفت ةداعا نكمي

 ظ ةينادجونا تابارطضالل ةيوضعلا تاددحملا
 ةلمسسماةمممأ 625 ةيبصعلا تالسرملا ةعومجم نأ نيثحابلا ضعب ضرتفا

 نيمابودلاو نيرفبيرونلا : نمضتت ىتلاو نيمالوكيتاكلا ىعدت ىتلا
 فازنتسا نأ ضرتفاو « باقتكالا ىف ىسامأ رودب موقت نيرفئبيالاو
 ٠ ىباثتكالا كولسلا هنع جتني خملا ىف نيرفبيرونلا

 نأ اهادحاا ريشت « رداصم ةدع نم ضرفلا اذه ىلع ليلدلا قثبنيو

 طاشن جاتنا ىلا ليمت خملا ىف نيرفبيرونلا ىوتسم عفرت ىتلا ريقاقعلا
 ريقاقعلا تاريثأت نم ىتأي رخآ ليلد كانهو ٠ لمعملا تاناويح ىدل دكاز
 34020-ةتستا 081056 ؛ ىعدت ىتلاو « با عتتكالا جالعف ةمدختسملا
 امك « خملا ىف نيرفبيرونلا ىوتسمب اظافتحالا ىف ةلاعف ىهو « 1

 تايوتسملا صقنب اطبترم نوكي نأ اما هنأب بائتكالا ءاملعلا رسفي مث نمو « نيرفبيرونلا لثم ةيبصعلا تالسرملا رسكي ىذلا ميزنالا لعف فقوت اهنأ
 ٠ اهببسب اجتان نوكي دق وأ نيمالوكيتاكلا وأ نيرفبيرونلل ةبسانملا

 تابارطضالا ضعب ىف ةيثارولا لماوعلا رثأ ىلع ةلدأ ترهظ دقو
 نم ةلدألا هذه ىتأتو « بطقلا ةيداحأ تابارسطضالا ىهو ةينادجولا
 ٠ ةيونصاللاو ةيونصلا مئاوتلا ىلع تاسارد

 آئاططتت»7 مويثيللا تانوبرك وه بائتكالل لاعفو ثيدح راقع كانهو
 اضياو « خملا ف نيرفبيرونلا ىوتسم راقعلا اذه ضفخيو هل
 مويثيللا رصنع نأ قئاشلا نمو .٠ بائتكالا ىف ةنمضتملا ةيبصعلا تالسرملا
 ءاسبطألا ناك اذامل كلذ رسفي نأ لمشحيو « ةيندعملا هايملا ىف دوجوم
 ٠ اهل ىئايميكلا بيكرتلا مهتفرعم مدع مغرب « باكتكالا : سوهلا ىضرمل ةيندعملا هايملا نوفصي ىمادقلا نامورلاو نوينانئويلا
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 نكمي  ىرخأ تابارطضا ىأك  ةيئادجولا تابارطضالا ناف مث نمو
 ايئايميك اهلصأ نوكي وأ « ةملعتم نوكت وأ « ةيسفن ةمدص ىلا عجرت نأ
 ةريخآلا تاونسلا ىف ةيوق ةلدأ مكارت ىلا ةراشالا ردجتو « ايثارو وأ ايويح
 ٠ ةيئادجولا تابارطضالا ىف ةيوضعلا لماوعلا رثأ نع

 ماسصفلا 8

 فلتخم هيف برطضت ةبعرمو ةكبرم ةربخ' 568120ماتعهلق ماصفلا دعي

 كاردالا ةصاخبو ةيفرعملا تايلمعلا نم ددع لتخيو « ةيصخشلا بئاوج

 نيدلا وأ رصنعلاك تاريغتملا نم ريبك ددعب ماصفلا ثودح طبتري الو
 ٠ اهريغو ةيفارغجلا دودحلا وأ ةيداصتقالا ةيعامتجالا ةلاحلا وأ ءاكذلا وأ
 ةحصلا ةكيه هتدهعت حسم فشك دقف « راشتنالا ىملاع بارطضا ماصفلاو
 ٠ تسرد ىتلا نادلبلا لك ىف هثودح ةبسن ىه ١ نأ 7810 ةيملاعلا

 اذادحا ةدصءانهدق1 2ةزعطهونك ىفيظولا ناهذلا عاونأ رثكأ نم ماصفلاو

 ثدحي ىذلا 0:هههنع ىوضعلا ناهذلا نم سكعلا ىلسعو « بارطضالل
 عاونأ ةيقبو ماصفلل سيلف «٠ خملا ةباصا وأ ىرهزلاك ددحم ضرمل ةجيتن
 فصن ىلاوح نويماصفلا لثميو ٠ فورعم دحاو ببس ىفيظولا ناهذلا
 ىف شيعلا ىف مهريغ ريثك رمتسيو « ةيلقعلا تاسسؤملا ىف ديزي وأ ىضرملا
 ةيرود ةروصب ةيلقعلا تاسسؤملل اودوعي نأ بجي مهنكلو 2« عمتجملا
 ( مهثلث ىلاوح ءوسي نيح ىلع « ابيرقت نييماصفلا ثلث نسحتيو ٠ جالعلل
 ضرملا راشتنا ةمق ثدحتو ٠ هتايح لاوط وه امك لظيف ىقابلا ثلثلا امأ
 ٠ اماه "مه « "6 نيب

 زاغلألا دحأ ماصقلا لظ دقف ةيملعلا تاساردلا فالآ نم مغرلابو
 فئتكيو ٠ ىمفنلا بطلاو ذاوشلا سفن ملع نم الك هجاوت ىتلا ةريحملا

 نم ديدع  ذاوسشلا سفن ملع ىف رخآ لاجم ىأ نم رثكأ امير  ماصفلا
 : نايتآلا نالاؤنلا اهمها تاضقانتلاو تاراسفتسالا

 « معئثب ءاملعلا ضعب بيجي ؟ درفم ىودحو بارطضأ ماصقلا له ا

 اهءارو نمكي « ةهباشتملا تابارطضالا نم ةعومجم هنأ نورخآ دقتعيو

 12081 ةقاطب درجم ماصفلا نأ توري نورخآ لازامو « ةفلتخم هبأبسأ

 ظ ٠ هيهفت ال كولسلا نم ىدم فصول
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 هنا ىلع ءاملعلا نم ةعومجم رصت ؟ ماصقلا بابسأ ام ب

 ٠ ةقباسلا ةربخلا ةجيتن هنأ نورخنآ دقتعي نيح ىف « ثوروم

 ماصفلل ةيكينيلكالا فاصوالا

 وه ىرسيوس ىسفن بيبط 50120مامتعمذ8 ماصفلا حلطصم غاص
 نم نيتملك نم قتشم حلطصملاو 2« ١5١١ ماع « ظاعاتآاع# رليولب نيجويا»
 -ىلعو ٠ لقع ىأ ططعع» « ماسقنا ىنعتو 5هطلطتع» : ةينانويلا ةفللا

 صخشلا راكفا «ماسقنا» ىلع ازكرم ناك «رليولب» مامتها نأ نم مغرلا

 اردان الكش دعي ةيصخشلا ددعت نكلو « اهددعت وأ ةيصخشلا «لاصفنا»

 صخش لثمو 2 ةظحلل نيعم صخشك درفلا كلسي ثيح ككفتلا بارطضال

 ٠ كلذ دعب رخآ

 : ةينألا ةسيئرلا صئاصخلاب نويماصفلا مستيو

 ١ تاذلا قالغناو ةيتاذلا نم عون وهو ةسادم» ىلقعلا رارتجالا ل «
 لاغشنالاو « ىجراخلا ملاعلا ىف جامدنالا نع داعتباو « باحسنالا ىلا ليمو

 ةصاخلا تالايخلاو ماهوألاب ٠ حبصي ابلاغ تالاحلا هذه لثم ىفو
 اهوشم كاردالا ٠

 ةككفملا تاطبارتلا اضيأ ىمسيو) ققومءادةو» طبارتلا بارطضا " 
 ةغللا لكس ذي امئادو ( ”7طمادوطتغ 0150536 ريكفتلا بارطضا وأ ©

 ٠ ةطبارتم ريغو ةضماغ ةقيرطب عوضوم ىلأ عوضوم نم لوجتت ىتلا
 براضت هددط178162026 ىنادجيولا ضقانتلا وأ رعاشملا ةيئانث " 

 ررقي ام اريثكف « ضعب لحم اهضعب عضوو « تاهفدلاو تالاعفنالا

 ٠ دحاو تقو ىف هسفن صخشلل ةركلاو بحلا ةربخب نورمي مهنأ نويماصفلا
 تاياجتسالا ىلا كلذ ريشي م .:هءانتمه ك5520ع* نادجولا بارطضا - ؛

 حرفلا ببست ىتلا تاهبنملا وأ فقاوملل نكميف « ةبسانتملا ريغ ةيلاعفنالا

 كلذ نم سكعلا ىلعو ٠ ةطيسب ةباجتسا بلجت نأ ؛ انبلغأ ىف نزحلا وأ
 قيدص ةافو ابن مهعامس دنع كحضلا ىف نييماصفلا ضعب رجفني دقف

 ! بيرق وأ

 ةفرطتم ةديدش تادقتعم وأ ةلطاب راكفا ىهو ءاسةاهد مهوتلا
 ٠ اهتاذ ةفاقثلا وأ عمتجملا ىف نورخآلا اهيف كراشي ال
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 وأ نورخآلا اهربخي ال تاساسحا ىهو 1311ه ه0 سوالفلا 1

 دوجو ال ةيقوذت وأ ةيسمل وأ ةيمش وأ ةيعمس وأ ةيئرم نوكت دقو « اهنوبرجي
 ٠ ةيفيق اهناك كردت اهنكلو )ة اهل ايقيقح

 ماصفلل نييماصفلا فصو
 كئلوا اهمدق فاصوأ نم ماصفلا نع اضيأ ةميقلا تامولعملا ضعب ىتات

 هدموسمم «نامبيش سميج» ماق دقف « ةرشابم ماصفلا ةربخب اورم نيذلا

 ٠ مهنكمي ام حضوأب مهتبرجت فصو مهنم بلطو « ىضرملل ةيصخش ةلباقمب
 امئاد ماصفلا بارتقا تامالع لوأ نأ رهظ تالباقملا هذه ساسأ ىلعو
 عوبسألا تنك» : ىفرملا دحأ لوقي ٠ كاردالا ىف ةبعرملا تاريغتلا نوكي

 حبصأو « رثكأو رثكأ برتقي ىذلا شحولاك ةمخض تدبو « ةاتف عم ىضاملا
 ٠ «فلخلا ىلا تددتراو « اددهم فقوملا

 ةخلاب ةبوعص مهيدل ىضرملا نأ ادب « ةيكاردالا تاهوشتلا هذه دعبو

 راكفالاب ظافتحالا عيطتسأ ال» : ضيرملا لوقيو ٠ مهريكفت ىف مكحتلا ىف

 ةذاش تاقوأ ىف ثدحتو « ايئاقلت ىلا ىتأت ىهف « ىنع اديعب وأ ىجراخ

 ةرطيسلا دقفأو « عمتسأ امدنع أضيأ نكلو « ثدحتأ امدنع طقف سيل « ادج

 ام عامس عيطتسأ هيث اريثك شعترأو قرعأ مث نمو « ثدحتلا دنع اهيلع

 ٠ بعصلا رمآلا وه ةيلاتلا ةيناثلا ىف هنولوقي ام ركذت نكلو « اديج نولوقي

 « ةطيسب ءايشأ ىف اريثك زكرأ انأف « ىلقع نم جرخت تايركذلا تادب دقل

 ٠ «ةرم لك ىف ةباجا داجيا ىف ةبوعص دجأو

 مههابتنا زيكرت ىف لكاشم مهيدل نيماصفلا نأ نع ريراقتلا هذه تفشكو

 ماصفلل ةيكينيلكالا فاصوألا نأ دجن مث نمو ٠ ةيجراخلا ثادحألا ىلع

 نكلو ٠ ريكفتلاو كاردالا ىف ةديدش تابارطضا نمضتي نأ حوضوب ضرتفت
 ؟ ماصقلا بابسأ ام

 ماصفلا تاددحم

 قلزنا دقف كلذ عمو ؛ ماصفلا ةأشن ىف ام رودب ناموقي ةيكيبلاو ةيجولويبلا

 رثكأ ريكفتلا نم جذامن ىلا  دصق نودب وأ دصقب  نيثحابلا بلغأ
 2 ةحار

 ٠ مهرظن ةهجو معدت نيهارب اومدقو « رخآلا ىلع ابئاج اوبلغف
 اديج تباثلا نم : ماصفلا لاقتناب قلعتملاو ىلاتلا ليلدلا ىلا رظننلو

 بارطفالا ةاشن رطخل اضرعم نوكي ىماصف دحاو هلاول دلو ىذلا لفطلا نأ
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 عمتجملا نم ايئاوشع هرايتخا مت لفط نم رثكأ تارم رشع رادقمب هيدل
 رطخل ضرعم نييماصف نيدلاول دلو ىذلا لفطلا ناف كلذ نع الضف « ماعلا
 ٠ ماعلا روهمجلا نم رثكأ ةرم نيعبرأ ةباصالا

 ىفارو بطع ىلع ليلد هنأ ىلع كلذ نويجولويبلا نوثحابلا قريو

 ىري اهتاذ قئاقحلا ةعومجم ىلع !دامتعاو ٠ ماصفلا ةثارو ىلع نهربي.

 :.ملعتم بارطضا ماضقلا نأ ىئيبلا ىعامتجالا ىحتملا هياحصا نم نوكجابلا
 « نيدلاولل مئادلا ضرعتلا لالخ نم

 ةيجولويبلا لماوعلا

 نيطخ: نع .ماصفلل ةنكمملا ةيجولويبلا تاددحملا نع ثيدحلا عبن
 ٠ خملل ةيويحلا ءايميكلاو ةنماكلا ةيئارولا لماوعلا : نييساسا

 اسهيف رشتني ىتلا رسآلا ةسارد ىف ىئارولا ثحبلا ةطخ صخلتتو
 ضرعتلا نم ىلعأ ةبسن تنيب ىتلا تاساردلا هذه جئاتن نكلو « ماصفلا
 ٠ ةبراضتم تاريسفتل ةدام دعت نييماصفلا نيدلاولا لافطأ نيب ماصفلا رطخل
 اهفصوب ةيماصف ةرسا ىف شيعلا ةربخ. داعبتسال ةلواحم ىفو ؛ كلذل ةجيتنو
 ةسارد ىلع ا نويئارولا نوثحابلا زكر « ماصفلل انكمم اببس
 ٠ مكاوتلا

 ةيوذصاللاو ةيونصلا مئاوتلا نيب ماصفلا ثودح تالدعم ةنراقم ناو

 تاريثأت نع ةئيبلل ةنكمملا تاريث 1 را حلا د اا احح
 كلذ ىلع بترت ه ماصفقلا ىف مهم ىثارو لماع كانه ناك اذاف « ةثارولا
 بارطضالا ريوطتل الامتحا رثكأ ةيونصلا مكاوتلا اوضع نوكي نأ بجي هنأ

 تيرجأ نرقلا اذه نم ىضاملا فصنلا ربعو ٠ دون هاللا مئاوتلا ىوضع -
 وأ دحاو ءائثتسا عم جئاتذلا ليمتو « ةديدع تاسارد مئاوتلا ىلع
 ةيونصلا مكاوتلا جوز 7-3 ذا « ةيئارولا رظنلا ةهجو ميعدت ىلا 0

 ونصاللا مئاوتلا ىجوز نم رثكأ ماصفلا ريوطت ىلا

 نم ريثك تدقن دقف ؛ 0000 ا
 راشأو « ةثارولا ىف نيرخآ نيثحاب لبق نم ىتح ةركبملا مكاوتلا تاسارد
 ىذلاو « ىرخآ ىلا ةسارد نم جئاتنلا ىف ريبكلا نيابتلا ىلا الثم نوثحابلا
 « صيخشتلا قرطو تانيعلا رايتخا ىف قورفلل ةجيتن نوكي نأ لمتحي
 ديدحتل ةركبملا تاساردلا ىف ةمدختسملا ةينفلا قرطلا تناك كلذ نع الضفو
 تاساردلا ليمتو ٠ أطخلل ةضرع ةيونص ال وأ ةيونص مئاوتلا تناك اذا ام
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 فشكلا ىلا مئاوتلا ىعون زييمتل ةمدقتم ةينف قرط ىلع ةدمتعملا ةثيدحلا
 ٠ هداريأ قبس امع ةيوئصلا مئاوتلا نيب اعافترا لقأ قافتا تالدعم نع

 لماوعلا لزعل ةفلتخم ةطخ ىلأ نوثحابلا لوحت تاداقتنالا هذهل ةجيتنو

 نييماصف نيوبأل اودلو نيذلا لافطألا اوسردف « ةنكمملا ةيئيبلاو ةيئارولا

 الماع ةثارولا تناك اذاف « مهتايح نم ركبم تقو ىف مهونبت نيرخآ نكلو

 ريوطتل ةيلباق رثكأ لافطآلا ءالؤه نوكي نأ بجيف « ماصفلاب ةباصالا ىف

 ٠ نييماصف ريغ نيدلاول اودلو نيرخآآ نيبتم لافطأ نع بارطضالا

 ماع ىنبتلا نع هتسارد ىف « 205ءه8] .لاثئزور دفيد» دافتسا دقو

 تالجسب ظفتحت كرامندلا لشم نادلبلا ضعب نأ ةقيقح نم «
 مهتسارد ءدب نم نيثحابلا تالجسلا هذه تنكمو « ديلاوملا نع ادج. ةلصفم

 « ةنس ؟ ةدل مهينبت مت نيذلا كرامئدلا ىف لافطألا عيمج مضت ةمئاقب

 ٠ ماصفلل ىئارولا ضرفلا جئاتنلا ديؤئثو ٠ نييماصف اوحبصأ كلذ دعبو
 نيذللا) نييجولويبلا مهيدلاو دحأ ناك نيذلا نينبتملا لافطألا نأ رهظ دقف

 ماصفلا نوروطي بائتكالا :.سوهلا نم وأ ماصفلا نم اما ىناعي (مهادلو

 مهادلاو ناك نيذلا ىنبتلا لافطأ ىدل ماصفلا ضارعأ ريوطت نم رثكأ

 ٠ ىسفنلا بارطضالا نم خيرات امهيدل سيل نايجولويبلا

 طقف دحاو دلاول نيدولوم ىلوألا ةعومجملا لافطأ ناك « ىنبتلا لافطأ نم

 ىآل ادبأ اوعضخي مل نييوس نيوبأ ةطانموب -مهتثشنت تمت نكلو ىماصف
 نيدولوم اوناكف ةيئاثلا ةعومجملا لافطأ امأ « ىسفنيطلا صيخشتلا نم عون

 ناكو ٠ نييوس نيوبأ لبق نم مهتئشنت تمتو « نييوس نييجولويب نيوبآل

 تمتو « نييوس نييجولويب نيوبأل نيدولوم ةثلاثلا ةعومجملا لافطأ
 ةلماشلا تالباقملا تيرجأ ٠ ىماصف امهدحأ نيوبأ ةطاسوب مهتكشنلت

 « لفط لك فصو نيبردملا نيلباقملا نم بلط مث « لفط لك عم تارابتخالاو
 مل نيذلا نيكحملا نم ىرخ.أ ةعومجم ةطاسوب فاصوألا هذه تفنصو

 ىئارو رصنع ىلا ةوقب جئاتنلا ريشتو « تفصو ىتلا تاعومجملا ىأ اوفرعي

 ْ * مانعفلا ىف

 نوثحابلا لازامف « ماصقلا ىف ىئارو رصنع دوجوب ميلستلا عمو

ةيجولويزيفلا فئاظولا ىف رصنعلا اذه هذختي نأ نكمي ىذلا طمنلاب نيمتهم
 

 نع تاباجا نع ثحبلا زكريو ٠ بارطمالا هيدل روطت ىذلا صخشلل
 18؛ةمدانعس ضيألا ةيلمع امهؤ الأ « ةيناسنالا ةيويحلا ءايميكلا ىف نيبئاج

 ٠ نييماصفلا ىدل خملا ءايميكو
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 دهتجا دقو « عجشم ريغ ضيألا (مزيناكيم) ةيلآ ىف ثحبلا دعيو

 صاخ ( © س لماعلا) ىويح ىئايميك لماع نع ثحبلاب نوثحابلا

 رخاوأ ىف اهلاثم « ةجضانلا ريغ ريراقتلا نم ديدع رهظ ثيح « نييماصفلاب

 ٠ مهلوبو نييماصفلا مذ ف 2111 5001 ةيدرو ةطقن ةدوجو تاينيسمخلا

 ادعاو دعي ىذلاو 2« ثدعألا ىويحلا ىئايميكلا لخدملا نمضتيو

 . لماوعلا ضعب نع ثحبلا نم الدبف « خملا ءايميك نع اثوحب « الومامو

 ةيئايميكلا فئاظولا مهف نوثحابلا لواحي « ماصفلا ىغرم زيمت ىتلا
 ىئايميكلا نزاوتلا مدع ىدؤي فيك ىلع ةدمتعم تايرظن اونوك مث « خملل
 لوح مهدامتها ةرؤد زكرتتو ٠ ىماصقلا كولسلا ىلا فئاظولا لالتخا وأ

 ىتلاو) تايواميكلا هذه نم ديدعلا لخدتتو ٠ خملل ةيبصعلا تالاسرالا

 بائتكالا ةأشن ىف (اهيلت ىتلا ىلا ةيبصع ةيلخ- نم ةيبرهكلا تاعفدلا لقنت

 نكمي ىبصعلا لاسرالا نم اعون رثع ىنثا ديدحت مث دقلو ٠ انيب امك

 ٠ كولسلا ىف رثؤي امب ضرملا وأ ريقاقعلا قيرط نع اهفئاظو ىف لخدتلا

 اوجرم افده 12هموستنم نيمابودلا وه و ةيبصعلا تالاسرالا دحأ دعيو

 فرعيو ٠ ماصفلل ةيويحلا ةيكايميكلا تاددحملا ىف ةيثحبلا طوطخلا مظعملل

 ىدؤيو « تالضعلل ةنيعم تاكرحل قيقدلا مكحتلا ف لخدت هئأب نيمابوهلا

 ىلع « .شاعرلا للقلا وأ 5:!ديمدنو طاقدقمم -نوستكراب ضرم ىلا هصقن

 اذه قدص ىلع ةلدآلا ددعت مغربو ٠ ماصفلا ضارعأ هتدايز نع جتني نيح

 ٠ امئاق الاؤس لازام ماصفلل طرفملا نيمابودلا ثادحا ةيفيك ناف ضرفلا

 سيلف « احيحص نيمابودلا ضرف ناك ول ىتح هنأ ركذن نأ قئاشلا نمو

 نأ ىلا ةلدآلا ضعب ريشتو ٠ ثوروم ماصفلا نأ ثبثي نأ ىرورضلا نم
 اًنناح اذاو 0 حملا ف ةيويح ةيئابميك تاريخ تثدحت نأ نكمي ملعتلا ةربخ

 ةربخلا نع جكثن نيمابودلا نازتا مدع نأب لوذلا ذئدنع لوقعملا نمف كلذ

 ٠ ةثارولا نم رثكا

 ةيئيبلا لماوعلا

 - صاخ هجوب  زكرتي مامتهالا نكلو « ماع هجوب عمتجملا هب موقي ىذلا
 لواحي ىذلا ىحنملل ىاكلا ديياتلا دجن نأ نكميو ٠ اهتاذ ةرسآلا ىلع

 : ىلي امك لماوع ةثالث ىف ماصفلل ةيرسألا لوصألا نع ثحبلا

 ١ ملعتلا ىف ةيزكرملا ةطقنلا سفنلا ءاملع مظعمل ةبسنلاب ةرسالا دعت ٠

 مساق مع



 رسفت ال اهئاف ىوق ىثارو رصنع ىلا ريشت مئاوتلا تاسارد نأ مغرب  ؟
 : ّ ماصفلا ثودح امامت

 ىفرم رومأ نأ اهادؤم نييكينيلكالا نيب ةماع ةظحالم كانه
 زكرتت نأ ىلا ليمت مهسوالهو مهتامهوتو مهفواخمو مهتالاغشناو ماصفلا
 ٠ ضيرملا ةرسأ لوح

 ةفلتخم تايرظن تددح دقل ؟ ماصفلا ةاشن ىف ةرسآلا مهست فيك
 ةتس ىلي اميف ضرعنو « ةيكينيلكالا ةربخلا ىلع ةينبم ةديدع اضورف
 : ضورف

 نيب طابترالا ىف اقزمت ماصفلا سكعي هندءطعسصءمأ قلعتلا م ١
 كلذ نع جتنيو « اقزمم ةيساسالا ةقثلا ءانب نوكيف « نيدلاولاو لفطلا
 تالاصتا عمم ؛ رعذلاو باحسنالاو لاصفنالاو دقفلا نم فوخ دعب اميف

 . ٠ انألا ومن ىف صقنو ةذاش ةيزمر

 نيب تاقالعلا نم ةنيعم لاكشأ ببستت نأ نكمي : جودزملا .طبارتلا  ؟«
 لاصتالاب (مألا وأ باآلا) دلاولا موقيو ٠ ماصفلا كولس ىف لفطلاو نيدلاولا
 نكت ال» : الثم لوقيف ؛« ةضقانتم تاباجتسا بلطتت ةفلتخم قرطب لفطلاب
 ةيماصف ودبت قرطب تاضقانتملا هذه عب لفطلا لماعتيو ٠ «امامت اعيطم

 ٠ هتالاصتا لك ىف ةيفخلا ىناعملا نع ةثحاب وأ ةيباحسنا

 عارص ىف نادلاولا نوكي : نيجوزلا نيب لئامتلا مدعو قاقشلا " 
 ىرخآ تالاح ىفو « هبناج ىلا لفطلا دنجي نأ امهنم لك لواحيو « حضاو
 فثكيو « ةدشب نيدلاولا دحأ رطيسي ثيحب ىجاوز فارحنا كانه نوكي
 ض1 ٠ حضاو ىفرم كولس نع

 ظحالملا ماصفلا نوكي نأ نكمي 34501800155 ةريحلاو كابترالا 4

 نافرصتي نيذللا نيدلاولا عم لماعتلل ةيلعف ةيلقع ةليسو لافطألا ضعب ىدل
 ش ٠ ةكبترمو ةتباث ريغ قرطب

 ىمحي ىذلا عونلا نم مألا نوكت نأ نكمي : ايثارو ةيماصفلا مألا 6
 ىلا ةمكحتم ةلزعنم ةضفار ةساسح ريغ ةموتك اهنأب مستت امك ؛ طارفاب
 ٠ اهلافطأ ىدل ىماصفلا كولسلا اهئادحا ةجرد

 ةرسألا هب موقت ىذلا قرافلا ميعدتلا نوكي دق : ىعامتجالا ملعتلا - *
 كولسلا (ءىفطني) ىثالتيو « ىماصفلا كولسلا ملعت ىف ايساسأ الماع
 زيكرت قيرط نع ظلمه: بيزغلا كولسلا معديو « هلهاجتل ارظن ىوسلا
 ٠ هيلع هابتنالا



 نمف « امامث ةلوقعم دعت اعيمج ضورفلا هذه نأ نم مغرلا ىلعو

 هذه تجتنأ ىتلا ةيكينيلكالا ةربخلا اندمت الو « اهرابتخا ادج بعملا
 طابترالا ناك اذا ام ديدحت اننكمي الف « اهرابتخال بسانم لاجمب تايرظنلا
 نكميف « هل ةباجتسا وأ ىماصفلا كولسلل اببس الثم امهب قلعتلاو نيدلاولاب
 دوجو نع جتان باصعنال ةباجتسا ةقيقحلا ىف نيدلاولاب قلعتلا نوكي نأ
 كولسلا رهظي ال كلذ نع الضفو ٠ ةديدش ةروصب برطذم ةرسألا ف صخش
 عطتسي ملو « نييماصف الافطأ بجنت ىتلا ةرسألا ىف ديرف هنأ ىلع ذاشلا
 ناعفنالا وأ عارصلا نأ ىلع اقستم اليلد ددحي نأ لاجملا ف ثيدح ضرع
 . رسآلا هذهل ديرف زيمم ىبلسلا وأ ىباجيالا

 تابوعص كانه نأ ىلع اليلد دجي مل تاساردلل اضرع نأ قئاشلا نمو

 ؟/نمهع «نياو» نكلو ٠ ةيماصفلا رسألا دارفأ نيب تالاصتالا ىف ةريثك

 نم مغرلا ىلعو ٠ نييماصفلا ءابآ ىف «فرحنملا لاصتالا» هامسأ ام دجو
 اهريسفت نكمملا نمف ةرهاظلا هذهل ىرسأ ىتكيب ريسفت ىلع «نياو» زيكرت

 نأ ةمسلا هذه مهيدل نيذللا نيدلاولل نكميف « ةثارولا قيرط نع كلذك
 ٠ ةيماصف تاثروم مهكالتمال ةجيئن . ةطاسبب  فرحنملا لاصتالا اورهظي

 ةرتفل رسآلا صحف نوئحابلا لواح ةضماغلا جئاتنلا هذه بنجتلو

 ةيئنمز ةرتف ربع اهتاذ تالئاعلا ثحبت ىتلأ ةيلوطلا ةساردللو « ةليوط

 ىماصفلا كولسلا روهظ لبق ةرسألا ةئيب صحف ةزيم  ةيلاثملاةيحانلا نم
 ةفرعم عيطتسيال ثحابلا نأل « ايلمع ارمأ كلذ دعي الو ٠ لافطألا ىلع
 ةيلوطلا ةساردلا وه « كلذل لح كانهو « سردت نأ بجي ىتلا .تالئاعلا

 ماصفلا ةاشن لبق تنود ىتلاو « لافطالل ةيكينيلكالا تالجسلا صحفت ىتلا
 ٠ مهعبتت مث مهيدل

 ةركبملا مهتايح ىف اومدقت نيذلا لافطألا تثحب ةيلوط ةسارد كانهو

 اشني نأ حجرملا نمف « ةقئاشلا تامولعملا ضعب نع ةيكينيلكالا :تالجسلا
 نم ةثالثلا عاونألا هذه دحأ ىف نمزملا ديدشلا بارطضالا ووذ نويماصفلا
 ٠ ةيلئاعلا تائيبلا

 ١ نيدلاولا نيب ةقث مدعو ديدش ءادعب مستت ةئيب ؛ ىلاعفنالا قالطلا ٠

 دحأ طارفاب مكحتيو اهيف رطيسي ةئيب : نيجوزلا دحأ ةرطيس - ؟
 ٠ ايضارو ايبلس رخآآلا نوكي نيح ىلع « نيجوزلا

 ٠ لزنملا كرت ىلا هعفدو ةحارص لفطلا ذب : ةرسآلا ةيحض
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 , ةعومجملا ىفف « ةكيبلا نم نيلوآلا نيعونلا نم لضفأ ريخآلا عونلا لأمو

 ىف ةماقالا نع ىلختلا نوعيطتسي نيذلا نييماصفلا نم ةبسن ىلعأ ةثلاثلا
 نأ ىلا ةساردلا هذه ريشتو ٠ عمتجملا ىلا نودوعيو' جالعلا دعب ىفشتسملا

 5 ةرسالا ةئيبب اريثك رثأتت نأ نكمي ىماصفلا كولسلا ةدش

 ماصفلل ةيلباقلا جذومن
 فيك نكلو « لقألا ىلع ايئزج.ثوروم ماصفلا نأ ىف ليلق كش كانه

 رثكأ نأ نم مغرلا ىلع ؛ دعب نال نيك قرع ملي اذه ؟ ايثارو لقتني
 ةصاخبو) خملل ةيبصعلا تالاسرالا نأ ىلا ريشت ةديدجلا ةدعاولا ةلدألا
 . . ماصفلا ةأفن ىف مهم رودب موقت (نيمابودلا

 ةصاخبو ةيئيبلا ةيعامتجالا لماوعلا ةيمهأ 'حضتت هتاذ تقولا ىفو

 (ايماصف نوكيس نم) لمتحملا ىماصفلا ىف ةيعامتجالا ةكيبلا رثؤتو ةرسألا
 ملعم اهنأو « (ةبيصعلا فقاوملا) تاباصعنالا ردصم اهنأ ؛ نيتقيرطب
 هذه عقلا لماعت ةقيرط لكشت ىتلا ةفلتخملا تارامهملاو تاردقلا
 ٠ تاباصعنالا

 هذه جمدنتو 2 ماسصقلل ةديدع تاددحم كانه نأ حصضتي مث نمو

 ةلواحم ىف ةديدع جذامن تمدق دقو ٠ اهلصف بعصي قرطب اعم تاددحملا

 جذومن تالواحملا هذه دحاو : :ةطبارتم ةقيرطب لماوعلا هذه لومشل
 كاندا #4... ةجينربس « نيبوز» نم لك هعضو ىذلا ؟نئمءرةئ1180 ةيلباقلا

 انم الك نأ ىه جذومنلا اذه ىف ةيسأسألا ةملسملاو ١91/0 ٠ ماع « ةملسه

 «٠ (؛ -١1؟ لكش رظنا) ماصفلل ةيلباقلا نم ام ةجررد هيدا

 ةثارولا [. - . ةلعتلا
 ةيلخاملا ةثيبلإ | يم 1 <2- | ةكيبلا

 خملا فئاظو | . ومنلاو 5

 ىوقلا تاربخلا ىوقلا
 ةيجولويبلا ةيسفنلا . ةيشيدلا
 .ةيلخادلا ةيعامتجالاو 0

 ماصفلل اببس اهفصوب ةيلباقلا جذومن : (4 - ١١؟) لكش

 ةيجولويبلا لماوعلا نم لك نم داحتا وأ ةبيكرتب ةيلباقلا ةجرد ددحتتو

 ريثات ىلع ماصفلا ىف اهسفن نع ةيلباقلا هذه ريبعت ىدم دمتعيو « ةيئيبلاو



 نامرحلا ثادحألا هذه نيب نمو « ةعراصتملا ةايحلا ثادحأ نم ددع ىأ

 ىلعفلا ريثاتلا ناف كلذ نع الضفو « ةلاطبلاو قالطلاو جاوزلاو دقفلا وأ
 « هدادعتساو صخشلا ةيلئاق ىلع اذانتغا فلتخي نأ نكمي نعم ثدحل
 ىف توملا عم ةمئالم ةقيرطب لماعتلا نم انبلغأ نكمتي لاثملا ليبس ىلعو
 دقفلا اذه ا توف اصول ا ني وسو ةلئاعلا

 هراشو ماصفلا ىلع قبطي نأ ا ةيلباقلا جذومن اندفو )2 ةيكيبلاو

 . ةايارعمالاو نم

 . ةيوضعلا ةيلقعلا تابارطضالا
 (0:عدمتع ة1ءصام)

 نم ةيلقعلا تابارطضالا ىلع ثوحبلا نم فالآ ءارجا نم مغرلا: ىلع
 ةيئادجوولاتابارطضالاو ماصفلاك 5ددءاغ5ده] 2وزءعطدهوز5 ىفيظولا ناهذلاعون

 اببس :هفصوب « دعب امامت .دكؤم ريغ ىوضعلا وأ ىجولويبلا لماعلا ناف
 نمكت ىتلا تابارطمالا نم ةفئاط كانه نكلو ٠ ضرملل اديحو اسيئر
 ىأ ةيئارو وأ ةيئايميك وأ 0:عوهنع ةيوضع بابسأ  ديكأتلاب  اهءارو
 ٠ خملا ىف فلت وأ للخ ىلا ىدؤي افورعم ونفع وإ اينبج امانا اهلنا

 :.ىلي امك ةيوضعلا ةيلقعلا تابارطبغالا فنصتو .

 خللا باهتلا وأ ىئاحسلا باينلالو ثولتلا :نع ءىثانلا للخلا > ١

 'ء ٠ ىرهزلا وأ

 ايمينألا لثم ؛ ضيألا بارطضا وأ ةيذغتلا صقن نع جتانلا للخلا  ؟

 لالحشا اهجئاتن مهأ نمو (١؟ ب نيماتيف صقنب طبترت ىتلاو) ةثيبخلا

 تالاحو تانيماتيفلا صقنو نيجسكواألا صقن كلذكو « ىكوشلا ليبحلا

 ٠ ةيرظكلاو ةيقردلا ددغلا

 رومخلاو تاديموربلا لشم مومسلا ريثات نع ءىثانلا للخلا 5 03

 صاصرلاو ٠
 دا جاجتراك تامدصلا وأ سأرلا تاباصا هببست ىذلا للخلا - ؛

 ٠ تاسدسملا صاصرو

 « رمياهزلا « ةخوخيشلا ناهذ : ةخوخيشلا نع : جتانلا للخلا ه6

 ٠ نييارشلا بلصت ؛ كيب
 ...ماروألا نع ءىثانلا .للخلا 5



 . عرصلا : ةيجئشتلا تاباجتسالا

 تقرتي « خملا ىف للخ. وأ فلت ةيوضعلا ةيلقعلا تابارطضالا نع جتنيو
 : ةيثآلا ضارعألا نم رخآآ وأ دحاو هيلع

 ٠ ةركاذلا ف للخا ١ 

 ٠ ةيلقعلا تايلمعلا قف للخل- *

 ٠ تالاعفنالا ىف للخ.

 ٠ ةيقلخلا طباوضلا ىفو ماكحألا رادصا ىلع ةردقلا ىف للخ  :؛

 ٠ صاخشألا وأ ناكملا وأ نامزلا وحن هجووتلا ىف للخ

 « نمزم رخآلا اهضعبو ةداح ةيوضعلا ةيلقعلا تابارطضالا ضعبو

 ذاشلا كولسلا : صخلم

 نمو « ىوسلا كولسلا نع هزيمتو هددحت ريياعم ذاشلا كولسلل 1

 مدعو ىتاذلا مكحتلا روصقو ىعامتجالاو قرعملا روصقلا 0 ريياعملا هذه

 تالاعفنالاو ؛ةددحم ضارعأو تامالعروهظ عم ىتاذلا ملألاو طابحالا لمحت

 ٠ فقوملا عم كولسلا بسانت مدعو ؛« ةئمزملا وأ ةداحلا

 ىف ثدح امم سكعلا ىلع ةئيس ةلماعم ىفرملا لموعف « نيطايشلاو نجلاك
 ىطسولا روصعلا ىف ىفرملا ءالؤه ةلماعم ءوس لباقم ىفو ٠ةيئوعرفلا رصم
 ٠ ىمالسالا ملاعلا ىف ةيناح ةقوفش مهتلماعم تناك « ةيبوروألا

 ىسفنلاو ىثيبلا : ذاشلا كولسلا ةساردل لخادم ةثالث كانه . +

 ٠ ىوضعلاو

 ليلدلا اهمهأ « هصيخشتو ذاشلا كولسلا فينصتل ةدع قرط كانه 4

 ةطبارلا نع رداصلا ةيلقعلا تايارطضالل ثلاثلا ىئاصحالاو ىصيخشتلا

 ٠ نييسفنلا ءابطألل ةيكيرمألا

 نم فوخلا ىه ىهو ؛ ةذاشلا فواخملا قلقلا تابارطضا زربأ نم 6

 ٠ ساشنلا ةماع فيخت الو العف ' :ةيذؤم ريغ فقاوم وأ تاعوضوم وأ ءايشأ

 ةيمسجلا تابارطضالا نم ةفئاط ةيجولويزيفسفنلا تابارطضالا - 5
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 ةباجتسا ىهو « مدلا طغضو وبرلاو عادصلا اهنيب نمو ىسفنلا أشنملا تاذ
 ٠ (ةبيصعلا فقاوملا) باصعنالل

 ةعوضجملاو (ةيماصفلا « ةيونطنملا « ةيديونارابلا) راوطألا ةبيرغ
 ةدراسشلا ةعومجملاو (ةيناودعلا ةيبلسلا « ةيرهقلا « ةيبنجتلا) ةفوختملا
 ٠ ( ةتداثلا ريغ 4 عمتجملل ةداضملا ) ةيسجرنلا « ةعنصتمل 1(

 . (بائتكالاك) بطقلا ةيداحا : ناعون ةينادجولات ابارطضالا م
 00 ا ٠ (باكتكالاو سوهلا) بطقلا ةيئانثو

 دقفلاو لاصفنالاو راحتنالا : نم لكو بائتكالا نيب .ةقالع كانه. 9
 ٠ ةبيصحلا اهفقاومو ةايحلا ثادحأو ريغتلاو

 و ريكفتلاو كاردالا اهمهأو ةيلقعلا فئاظولا بارطضا ماصفلا - ٠
 ٠ بيرغلا كولسلابو عقاولاب ةقالعلا لالتخاب منمتي“امك

  2١ةيئيب ةيعامتجاو ةيثارو ةيجولويب لماوع ئلأ ماصفلا عجري ٠
 وأ ةيئايميك وأ ةيوضع اهبابسأ ةيومضعلا ةيلقعلا تابارطضالا ه1

 : ةيثآلا بابسألا نع جتني دقو (« لأ ىف للخ وأ فلت ىلأ ىدُؤ ؤتو ةيئارو

 ٠ ماروأآلا ) ةخوخيشلا«سأرلا تاباصا 2 مومسلا ) ةيذغتلا صقن(« ىودع

 رشع ىداتلا لصفلا عجارم

 ةنئتكم : ةرهاقلا ٠ رصاعملا ىسفنلا بطلا (1595) ةشاكع دمحأ - ١

 ٠ ةيرصملا ولجنألا

 ءاننب )١541( ماما زيزعلا دبع ءانس « قلاخلا دبع دمحم دمحأ  '؟

 (ررحم) قلاخلا دبع دمحأ : ىف ١ ىلقعلا ضرملا ؤحت هاجتالا سايقم
 ٠و6 ال١ صصص « ىناثلا دلجملا ؛ ةيصخشلاو كولسلا ف ثوحب
 كَ .٠:فراعملا راد ؛ ةيردنكسالا

 : ةرهاقلا ٠ ىسفنلا جالعلاو ةيسفنلا ةحصلا (1918) نارهز دمأح ب ا#
 "00 ... ؟ط  بتكلا ملاع .

 )2 باوطلا ديس ؛ ةمج.رت .٠ سفنلا ' ملع لخدف (154) :فوديفاد هك

 '٠ بطحا' ونأ 'داؤف * ميدقتو ةعجارم ٠ مازخ بيج « رمع دومحم

 ٠ ؟ ط « رشنلل ليهورجكام راد : ةرهاقلا.

 دعمحل ؛ ةمجرت ٠ ةيلقعلاو -ةيسفنلا ضارمألا ملع (1509) نيوس 6
 ٠ ةيبرعلا ةَضهنلا راد : ةرهاقلا ٠ ةمالس زيزعلا دبع

 دنا © غرشا بس



 فواخملا حسم مئاوقل ةيلماع ةسارد (ا١ة94]/) ميرك ىركش لداع 5

 (ةروشنم ريغ) ريتسجام ةلاسر ٠ ةيصخشلا داعبأ ضعبب اهتقالعو

 | . ةيردنكسالا ةعماج « بادآلا ةيلك

 ةنراقم ةيجهنمو ةيلماع ةسارد (14417) راديود دمحم حاتفلا دبع 7
 (ةروشنم ريغ) هاروتكد ةلاسر ٠ ةيكينيلكالا تائفلا ضعب ىدل قلقلل
 ٠ ةيردنكسالا ةعماج « بادآلا ةيلك

 زيزعلا دبع دمحأ : ةمجرت : ذاوشلا سفن ملع )١9484( نادشاك م

 ٠ قورشلا راد ُ ةرهاقلا ٠ ةمالس

 ريدقت سيياقم ضعب نينقتو ميمصت )١9848( فيطللا دبع تحدم 4

 ٠ ةيضرمو ةيوس تانيع ىدل ةنراقم ةيكينيلكا ةيلماع ةسارد : بائتكالا

 ٠ ةيردنكسالا ةعماج 4 بادآلا ةيلك (ةروشنم ريغ) هاروتكد ةلاسر

 ٠ سفنلا ملع ىف ةمدقم (91١ا) جيتدو ٠ لوشالا لداع : ةمجرت «
 صخشلا زيزعلا دبع « ظفاح ليبن « رافغلا دبع دمحم ٠ ةعجارم :

 رافغلا ديع مالسلا دبع ٠ رشنلل ليه ورجكام راد : ةرهاقلا ٠

 11١  قلعتوسلمم» ع 5ءاعوستعاع (1966) '؟طع طلوامروب هغ 5961 قممم 7 و

 نانا 1

 13. 8 ةقمطعت" (9975) 1ع فعول مانا ل1 820هءااو (هل) ه1 طلقأمزإل

 هز موز عطتقلمت, 21.17. : 8طصممت 26,

 13. دمع (1969) الكامل هك عجم دحعماما مكزنءان هله هزل ظمصادوزب : اع

25 12013 02 165 

 14. نع (1974) ةطدسستسو طع موز ءاكتواتع مهقلعمأم آمنه + 8111"

.60 220 

 15. اسا03651 (1975) موج مقزنءاتقلال, ةلعمملتو : طور ما 11

6 2110 

 16. 20م, 6انءامامتمب آآه ع 81ه (1982) طءامعامأمك هأ 2516101017.
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 رسخت نارصنا
 ىسفنلا جالسعلا

 ديوهمت 3

 . ىسفنلا جالعلاب فيرعت

 ٠ ةيخيراك ةذبن
 ٠ ىسقنلا جالعلاب نومتهملا نوينهملا

 ٠ ىسفنلا جالعلا قرط
 ١ ىسفنلا ليلحتلا ٠

 ٠ ليمعلا لوح زكرمملا جالعلا - ب
 ١ ىكولسلا جالعلا - جب

 ٠ ىعمجلا جالعلا . د

 ٠ ىسفنلا جالعلا راثآ مييقت

 ١ ىجنشتلا ىبرهكلا جالعلا ٠
 ةيسفنلا ةحارجلا بتي ٠
 ج  ةيسفنلا ريقاقعلا ٠
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 دميهيفبمل

 قرط لصفلا اده يف مدقب داشلا كوسس قداسن اضقلا صرع دعت

 ىكولسلاو ليمعلا لوح ركرممل و ىدقتل سلكتل  اقمهأو ىمقثلا جالعبا
 جالعلا راثآ مييقت يقالح عوصوماب مسقل ده متتحمو ٠ ىعمحلاو

 ىئاصخالا هراتخي ىدلا ىنفنلا جالعلا بولسأ نأ ظحالل نمو  ىبنفتلا

 ايدي متنقي تلا ةييمختتلا ةيرباكب.هزركاسبو» عيتي» نضراسلا ىيفتلا
 نع اساسأ تأشن دق ىسفنلا جالعلا قرط نأ ىلا ةراشالا ردجتو ٠ اهاودجو

 ٠ةيكينيلكالا ةسرامملا ؛ ةيلمعملا براجتلا ٠ ةيصخشلا ةيرظن : ةثالث رداصم
 ٠ ىجولويبلا جالعلا عاونأل ضرعتف لصفلا سم ةريخآلا تارقفلا امأ

 ىسفنلا جالعلاب فيرعت ١

 « موي لك انريغ كولسو انكولس رييغتل تالواحم ىف انعيمج كرتشي
 نع عالقالا وأ « انتركاذ نيسحت وأ « لكألا ىف انتاداع رييغت لواحن دقف
 تاروس ىف مكحتلا وأ « مهتادقتعم ربيغتب نيرخآلا عانقا وأ ٠ نيخدتلا
 تالواصملا هذه نأ الا ٠ ريثك كلذ ريغو ٠٠١ انل ريغص لفط ىدل بضغلا
 ٠ صصختملا جلاعملا اهب موقي ىتلا كلت نع فلتخت اعيمج اهب موقن ىتلا
 ؟ ىمفنلا جالعلا وه ام نكلو

 وأ ضيرملاو جلاعملا نيب مظنم لعافت 5ةزعطماطوءهجإل ىسفنلا جالعلا

 ىلع رئؤت ةقيرطب ةيجولوكيسلا ءىدابملا مادختسا ىلع لمعيو ؛ ليمعلا

 بلغتلا ىلع هتدعاسم فدهب ' هكولسو هرعاشمو هتاهاجتاو ضيرملا راكفأ

 ٠ هتايح ىف اههجاود ىتلا لكاشملل هقفاوت وأ ٠ ىوسلا ريغ كولسلا اذه ىلع

 ىلي امك

 نمو « ليمعلا وأ ضيرملاو جلاعمل نيب مظدم لعافت ,ىسقدل جالعلا

 ةهجوو ىلع ادامتعا « امهبيد ةمئاقلا ةقالعملا ةبعوب ديدحت ةيسنأللا هدعاوف

 * صيرلا اهصرعس يبت هلكشملاو هبرظنل جلاعمل رطب

 لحل ةيجولوكيسل' ءىدانمملا ىدط نأ ىسفنلا جلاعلا وبحب 5
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 عفاودلاب ةلصتم ءىدابم ىلع سفنلا جالعلا زكتريو « ضيرملا تالكشم
 . ىناسنالا ملعتلاو ةيصخشلاو تالاعفنالاو

 نوكي دقو « كولسلا وأ رعاشملاو راكفألا ىلع يسفنلا جالعلا رثؤي

 ٠ اهلك وأ بناوجلا هذه نم ٍطقف دحاو وحن اهجوم هفده

 ريغ كولسلا ىلع بلغتي نأ ىلع ضبرملا ىمفنلا جالعلا دعاسي - ؛
 ٠ هتايح تالكشم عم قفاوتلا ىلع هنواعي امك ؛« (بائتكالاو قاقلاك) ىوسلا

 ةيخيرات ةذبن  ؟

 ةيلقعلاو ةيسفنلا تابارطضالا ءافشل مدختسملا جالعلا عون طبتري
 نم سم مهباصأ دق ىضرملا نأ دقتعي ناك امدنعف « اهل ضرتفملا ببسلاب
 ناكو ٠ نيطايشلا نم صلختلا ةلواحم ىف جالعلا صخنت ؛ ناطيشلا
 مهمجامج- ىف بوقث رفحتو « اقنش وأ اقرح نومدعيو نودلجي صاخشألا
 حاورآلا جارخال كلذ لك ؛ «ةمجمجلا راشنم» ىعدت ةادأ قيرط نع

 رصمو نيصلا ىف ةميدقلا تاراضحلا تناكو ٠ لخادلاب ةسوبحملا ةريرشلا
 اومدختسا امك « نيبرطضملا لجأ نم تاولصلا ىف ءاعدلا مدختست نانويلاو
 كولسلا جالع نا : ماع هجوب لوقلا نكميو ٠ عيوجتلاو طايسلاب برضلا
 ءانثتساب « ةوسقلاو ةلذلخلاب مستا دق ىطسولاو ةميدقلا روصعلا ىف ذاشلا
 : ةيسكاسالا ىظمرلا روضعلا

 هدزاس» (ةحصمملا) ناتسراميبلا ءاشنأ

 اهئاشنا نم ىماسالا فدهلا ناك ىتلا ىلوألا تاسسؤملا ىه تاحصملا
 نمآلا ناكملا  ةغللا ىف  ىنعت ىهو « مهتياعرو نييلقعلا ىفرملا'ةجلاعم
 وأ لسالسلاب نوديقي تاحصملا هذه ىف ىضرملا نم ريثك. ناكو ٠ اجلملا وأ
 طئاسسمو مهفصوب نوبذعي وأ طئاوحلا ىف نوطبري وأ طايسلاب نوبرغي
 ٠ اماع نيعبرأ ةدمل دويقلا ءانع نم مهضعب يئاع دقو ؛ ناطيشلا

 ىفشتسم مسا تحت !١104 ماع ندنل ىف ةحصم لوأ تئشنئأ دقو

 نوضرعي اوناكو « لسالسلاب اهيف ىضرملا لبك ثيح « 8616862 مالثب

 تناكو ٠ لاملا نم دبهز غلبم لباقم «ةجرفلل» ةرظن حايسلا مهيلع ىقليل
 ةملك تقتشا دقف ةقيقحلا فو « ىضوفلاب جعتو ادج ةجعزم تاحصملا هذه
 لوا مسا نم ةيزيلجنالا ةفللا ىف 8ءهلهص ةيلقعلا ضارمألا ىفشتسم
 ٠ ندنل ىف مهتياعرل ءىشنأ ىفشتسم

 اس 68605 مدس



 دعب « اكيرمأ مث ابوروأ ىلا ارتلجنا نم تاحصملا ةركف ترشتناو

 ىف) بيرق دهع ذنمو ٠ لوقعلا ىغرم جالع نوجسلاو ةريدآلا تلوت كلذ

 نوجلاعي نويلقعلا ىغرملا ناك ةدحتملا تايالولا ىف (ىضاملا نرقلا ةياوب

 ىف ضيرملا عضو قرطلا هذه ىدحاو « مهتدارا ميطحت قيرط نع انايحا

 رمغي مث « ءاوهلا اهنم لخدي تاحتفب دوزم توباتلا هبسشي قودنم
 كلذ دعبو « ءاوهلا تاعاقف روهظ فقوتي ىتح. ءاملا ىف سطغيو قودنصلا

 ةفاضالاب ٠ ىعولا ىلا ضيرملا ةداعال ةلواحم لذبتو « قودنصلا خرخي

 ٠ه(؟-1« ١١ - ١ : نالكشلا رظنا) ىرخأ قرط ىلا

 ظفحتلاو ىهرملا دييقتل مدختسا ىذلا «ءىدهملا دعقملا» : )1-١( لكش

ح. ةيكيرمألا تايفشتسملا ىف مهيلع
 ام. ماع ىلاو

 سيراب ىفف « رشع نماثلا نرقلا ىف ىئاسنالا حالصالا ةكرح تادبو

 نيديقملا ىضرملا حارس (1494 46!1) « طئصوآ لينيب بيليف» قلطا

 ةشهد ىف ةماعلا ناكو 2« 15 8مم مسا اهيلع قلطي ةحصم ىف لسالسلاب

 ةيصخشلا ةيرحلاو ةبيطلا ةلماعملا نم اودافتسا دق ىفضرملا مظعم نأ نم

ا نم ريثك عاطتسا دقو « ةريبكلا
ةيئاث ةرم اولمعي نأ ىضرمل

 ٠ عمتجملا ىف 

 فصتنم ىف « لنك كويت مايليو» حالصالا ةكرح داق دقف ارتلجنا ىف امأ

 اكيرمأ ىف ةكرحلا هذه تداق هتاد تقولا ىفو 2« رشع عساتلا نرقلا

 ' )14.09-١187( « طل» سكد ايثورود»
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 اهريدي (راسيلا ىلا) ىلقعلا ضيرملا اهيف عضوي ةادأ : (؟ - )١ لكش
 رشع عساتلا نرقلا ةيادب ىف ةيزيلجنالا تاحصملا ف تمدختسا جالعلل ةليسو ىهو ٠ ةديدش ةعرسب اهسفن لوح رودتف (نيميلا ىلا) رخآ صخش

 ا1عدامل 81هدمتاهلو ةيلقعلا ضارمألا تايفشتسم

 ىفضرملا ددع دازو « تاحصملا رود ةيلقعلا ضارماآلا تايفشتسم تلوت

 فدهلا ناك ىفشتسملا لخاد عاديألا سيلو جالعلا نأ نم مغرلابو ٠ ملاعلا الب نم ريثك ىف اهب نيلماعلا عم بسانتت ال ةريبك ةدايز اهيف نييلخادلا
 ةدايزل ارظن « ةريثك تالاح ىف اليئض ناك ىضرملاب مامتهالا ناف اهئاشنأ نم
 ٠ نيجلاعملا ددع ةلقو مهدادعأ

 نمصصسستاب 31هصادل !ةءملا» عمتجملا يف ةيلقعلا ةحصلا ةكرح
 ىضرملا نم ددع ربكأ جالعل نييضاملا نيدقعلا لالخ ةريبك دوهج تلذب

 نم تاثم تئشناف ؛« مهعمتجم ىلا ىرخأ ةرم مهب ةدوعلا مث نييلقعلا
 زكارملا هذه تلواحو ٠ ةدحتملا تايالولا ىف ةصاخبو ةيلقعلا ةحصلا زكارم
 ىلع 'هذرتم ابدي ام اياقيرم ةفصو .ىاقفلا ضيرما لع ةطئاكمتتانإ
 ىلا هترسآ ىفو هتنهم ىف هتاردق فيظوتب ضيرملا موقي ثيح « ىفشتسملا
 ٠ ةيلقعلا تايفكتسملاب نيميقملا ىفرملا ددع لق كلذل ةجيتنو « دح ىصقأ
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 نيوكت ساسا ىلع اهلح حرتقي ىتلا تالكشملا ضعب كانهف كلذ عمو
 ٠ ةيلقعلا ةحصلا زكارمو ىفشتسملا نيب عقت « لزانملاك ىطسو ةلحرم

 جالعلاب نومتهملا نوينهملا

 نوينهملا فنصيو « اينهم بردم صخش قيرط نع ىسفنلا جالعلا مدقي
 اميفو « ةيميلعتلا مهتيفلخل اعبت اساسأ برطضملا كولسلا نوجلاعي نيذلا
 : ةيسفنلا ةحصلا ءاربخ مهاب نايب ىلي

 مور ث54 ىسقنلا بيبطلا ١

 ىف اميقم ابيبط حبصي مث ' ىسفنلا بطلا ىف هاروتكد ىلع لصاح وهو

 « ايبريك وأ ايئايميك ذاشلا كولسلا جلاعيو « ريقاقعلا فصي ٠ ىلقع ىفشتسم

 تالباقملا لالخ نم صخشي هئاف !ذلو « ةيسفئلا تارايبتخالا قبطي ال

 ٠ سفنلا ملع ىئاصخا ىلا ضيرملا لوحي وأ « ةيصخشلا

 مرطداموأنغ سفنلا ملع ىئاصخا .. ب

 ضعب طرتشتو « سفنلا ملع ىف لقألا ىلع ريتسجاملا ىلع لصاح
 ثوحبلا ىف افثكم ابيردت هيقلت نع الضف اذه « هاروتكدلا ىلع هلوصح دالبلا

 ٠ ةيكينيلكا اثوحب ىرجيو (؛ ىسفنلا جالعلا سراميو « ذاشلا كولسلا

 ىسفنلا بطلا لاجم ف ىعامتجالا ىئاصخالا جد

 طور طلمطأتع 30لول 17سم

 اذه « ةيعامتجالا ةمدخلا وأ عامتجالا ملع ىف ريتسجاملا ىلع لصاح

 دعاسي ؛ صصختم فارشا تحت ةربخو بيردت ىلع هلوصح نع الضف

 لاجم ىف ةصاخبو ىسفنلا جالعلا سرامي مهنم ريثكو ٠ قفاوتلا ىلع دارفألا

 ةيسفنلا تارابتخالا نومدختسي ال مهنكلو ٠ ةيرسآلا وأ ةيجوزلا تالكشملا

 ٠ انيعم ءاود نوفصي الو

 8زعطودسقلر؛ ىبفنلا للحملا د

 نلو « بطلا ىف هاروتكدلا ىلع لضصحي نأ طرتشي ناك ؛ سرامم وهو

 سفنلا ملع ىئاصخا نهم نم نوصصختم نآلا هسرامي نأ نجكمي

 ليلحتلل دهعم ىف اصصختم ابيردت للحملا ىقلتي ٠ ىعامتجالا ىئاصخالاو

 امك ؛ «ديورف دنومجيس» ةيادبلا ىف اهروط ىتلا جالعلا قرط ىف ىسفنلا

الخ ىمفنلا ليلحتلل هسفن وه عضخي نأ بجي
 ٠ هتسارد ل

 هس ةهمالا]ل



 طورعطتدطتع ؟طسدع ةيسفنلا ةضرمملا  ه

 . ىلقعلا بطلا لاجم ىف بيردت عم ضيرمتلا سويرولاكب ىلع ةلصاح

 وأ) سفنلا ملع ىف روتكد ىه ةديدج. ةجرد نع ريثك شاقن نآلا روديو
 ةجررد زكرت نيح ىلع « ةيكينيلكالا ةمدخلا ىلع زكترت ىتلاو ( وز. 2
 ةلاسر اهنع جتني ىتلا ةليصألا ثوحبلا ىلع مط. 2. ةفسلفلا هاروتكد

 ٠ اديدج ةفرعملا ىلا فيضت
 ىسفنلا جالعثا قرط - 4

 موقيو « نآلا ىتح ةحاتم ىسفنلا جالعلل ةقيرط نيسمخ. نم رثكأ كانه

 رابكو نيجاسملاو اهلمكأب رسآلاو لافطألا جالعب ايلاح نويسفنلا نوجلاعملا
 ( رومخلاو ريقاقعلا ىلع نيئماملاو ثوملا ىلع نيفرشملاو ىضرملاو نسلا
 ايعوو اراصبتسا نوبلطي نيذلا ءالمعلا عمو « نييئاهذلا عم نولمعي امك
 نوبلطي نمع الضف « قمعأ ىنعم تاذ ةايحلل اقرطو « بحرأ ايتاذ

 لشفلاب ساسحالا وأ ةيعامتجالا ةلزعلا وأ زجعلاب مهروعش ةجيتن ةدعاسملا
 ٠ ةرادجلا صقن وأ ةيمهألا ةلق وأ

 ىمانيدلا ىسفنلا جالعلا : ىه عبرأ ىسفنلا جالعلا قرط مهأ نكلو
 :ىكولسلا « (ليمعلا لوح. زكرمملاج العلا) ىناسنالا « (ىسفنلا ليلحتلا)
 نم ةحضاو ةقيرطب ضعب نع اهضعب عاونآألا هذه فلتختو ٠ ىعامجلا
 ريغ اهئيب ةلصافلا طوطخلا ناف ةيلمعلا ةيحانلا نم امأ « ةيرظنلا ةيحانلا
 نييقيفوت مهفصوب مهسفنال سفنلا ءاملع ضعب فصو ديازتيو ٠ ةددحم
 اهنوفيكيو ةفلتخم ةيرظن لخادم نم ةينفلا قرطلا نوراتخي مهف تاع
 دحأ نيب سفنلا ءاسملع عسجي نأ كلذك فولأمللا نمو ٠ ضيرملا لكاشل
 ٠ ريقاقعلاو ةيسفنلا تاجالعلا

 ىسفنلا ليلحتلا - أ

 ةيسفئلا تايمائيدلا ىلع ه1 ]5 ىسشنلا ليلحتلا زكرد
 1051856 راصيتسالا وحن اهجوم اجالع دعي امك ؛ ةيلخادلا 2ورعطم0ز همس
 نأ ضرتفي ذا « درفلا ىدل ةنيفدلا تاعفدلاو عفاودلا ةفرعم وحن ىأ
 نمضتيو « هتلكشم ىف راصبتسالا درفلا ققح. اذا هجالع نكمي ذاشلا كونسلا
 تالكشم « تاعارملا ةأشن ىلا تدأ ىتلا تاريثأتلا ةفرعم راصعبتسالا ص
 هلامتشا نع الضف اذه « مىسلا قفاوتلا ىذ كولسلا ؛ بائتكالاو قلقلاك
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 ولا ىؤتسم ثحت عقت ىتلا تاعارصلاو رعاشملا ىلا فرعتلل دوهجم ىلع

 5 1 ٠ اهتيمست كلذكو

 ىسفنلا ليلحتلا فده : ىديورف ادبم لوأب جالعلل لخدملا اذه ادبيو
 ٠ ةيروعش ةيروعشلا ريغ هتابغرو هماهواو ضيرملا تاليخت لمعج وه
 ضيرملا.نيب ةيجالعلا ةقالعلا روطت لالخ. هنم ريبك بناج ىف كلذ ققحتيو
 هتالكشم ىف راصبتسالا نم عونب ضيرملا دادما ىلا فدهتو « جلاعملاو
 ش ْ ٠ ١ ةيلاعفنإلا

 ضيرملا فصوو « درف لكل حلصت ال دق هتقيرط نأ «ديورف» كردأو
 ملعتم 2« ةنس نيسمخ نع لقي صخش هنأ ىلع ىسفنلا ليلحتلا ىف ىلاثملا
 « هتداراب جالعلا بلطل فاك عفاد هيدل « ةنسح عابط هل.« اديج اميلعت

 للحملا «ديورف» روصت امك ٠ قمعب ابثتكم الو اشوشم ايناهذ نوكي الو

 نيعتي ىذلا وه « اهيف بيع ال ةيصخش وذ صخش هنأ ىلع ىلاثملا ىسفنلا
 ماشتحالاو ةعالخلا نم طيلخلا كلذ ىلع ىتاذلا هريكفتب بلغتي نإ هيلع
 دعيو ٠ ةيسنجلا لكاشملا ىلا سائلا نم ريثك اهب رظني ىتلاو « طرفملا

 تاعفدلا ثبك نأ دقتعي «ديورف» نأل « لاحلا ةعيبلطب امهم ريخآلا بلطملا

 ٠ ةيلاعفنالا تابارطضالا مظعمل ساسأ ةيسنجلا

 سفنلا ليلحتلل ةينفلا قرطلا

 ىذقي ثيح « ةيجيردتو ةئيطب ةيلمع ىسفنلا ليلحتلاب جالعلا دعي
 روط دقو ٠ ىسفنلا ليلحتلا ىف ةديدغ تاونسل ايعوبسأ تاعاس ةدع ضيرملا

 نم ةعبتم لازتام ىتلاو « ةيجالعلا تاءارجالا نم ةعومجم «ديورف»

 قرطلا فلتخت دقو ٠ ىمانيدلا هاجتالا نم ددجلا نييسفنلا نيجلاعملا

 : ىه قرطلا هذهو ٠ رهوجلا ىف فلتخت نأ رذني نكلو « افيفط افالتخا
 ٠ ليوحتلا « ريسفتلا « ةمواقملا « مالحالا ليلحت « رحلا ىعادتلا

 ىساسألا «ديورف» نوناق وهو : 2:68 ةعووقعتمد رصحلا ىعادتلا

 نأب تاميلعت ضيرملل للحملا ىطعي نأب كلذ نوكيو « ىسفنلا ليلحتلل

 ٠ تاعافدلا ضفخي امم « ةرطاخر ىلع دري ءىش ىأ ةمات ةيرحب قطني

 ةكبرم وأ ةجذاس تناك انأ ةداملا رهظت نأ نكميف بيقرلا بنجتي ىتحو

 خرتسم عضو ىف ضيرملا ددمتي رحلا ىعادتلا ليهستلو ٠ ةيقطنم ريغ وأ

 بنجتل كلذو « ضيرملا ىنيع نع اديعب للحملا سلجيو « ةكيرأ ىلع

 ٠ لداعثملاو ءىداهلا هابتئالاب مستي هاجتاب للحملا ظفتحيو ٠ هتيتشت

 لل ةمةلا



 تاعفقدلاو تابغرلاك هنهذ ىلا دري ءىش ىأ غيرفت ىف ضيرملا ادبيو
 تناك ىتلا ةداملا هذه نيب ةنكمملا طباورلا للحملا ظحاليو « اهتبك لاط ىتلا
 نمو ٠ جالعلا ءانثأ اهنع ربعي امك ةيمويلا ضيرملا لكاشم نيبو ةيروعش ال
 ضيرملا لكاشم ةأشنب قلعتت اضورف للحملا لكشي تانايبلا هذه لالخ

 فشتكي ضيرملا أدبي اريخأو « ضورفلا هذهب للحملا قطنيو ٠ اهتعيبطو
 . رحلا ىعادتلا ةيلمع ءانثأ اهركذ ىتلا داوملا هذه تالالد هتاذب

 ,قثوأ هتاريسفتو رحلا ىعادتلاب طبتري : 102: ءوصت 4سةلزةأك مثاحألا ليلحت

 ليثمت مالحالا نأ «ديورف» ىريو « مالحالا ريسفت وه ناث ءارجا طابترا

 ؛ قباسلا مويلا ةطشنأ قيرط نع اهظاقيا داعي ىتلا ةيفخلا تاعارصلل ىزمر
 رهاظلا ىوتحملا : نييوتسم ىلع ملحلا ىوتحم ىلا ىفنلا للحملا رظنيو
 نأ نكميف « ىفخلا وأ ةهاه6 نماكلا ىوتحملاو ىحطسلا وأ ةقوسأتعقأ

 وأ نماكلا هاوتحم للحملا رسفي نكلو ؛ رهاظلا ىوتحملا الثم لوغلأ نوكي
 هفاخيو ضيرملا ههركي ىذلا باآلل لثمم هنأ ىلع الثم ىقيقحلا هانعم
 « ملحلل ةباقر ةيلمع ثدحت ةيديورفلا ةيرظنلل اعبتو ٠ ةيفخ ةيرس ةقيرطب

 ريغ نوكت نأ نمي ىئاعملا ةذه 3 « ةيقيقحلا ىناعملا ءافخا ةيلمع ىهو

 ضيرمنلل ةيروعشلا ةيقالخألا ريياعملل ةلوبقم

 هتاربخب هطبريو ضيرملا ةيصخش ءوض ىلع ملحلا ىلا للحملا رظنيو
 ضيرملا تاقيلعت ناف كلذ لك قوفؤ ٠ ةنماكلا ةيزمرلا ةلالدلابو ةيروعشلا
 ٠ للحملا هجوت فوس رحلا ىعادتلا ءانثا ملحلا بئاوج فلتخم نع ةصاخلا
 نمضتي فوس كلذ ناف حوضوب ملحلا مهف مهف مث آذأ هنأ «ديورف» دكؤيو

 ضعب )١١ - ١( لودج نيبيو ٠ ةزجوم تاملكب باصعلا ةيجولوكيس
 ٠ اريثك تدقن دق اهئاب املع « مالحألا زومر

 ليلحتو رحلا ىعادتلا لالخ - ىضرملا حبصي ؛ 1 ةمواقملا

 « ىضم اميف ةيروعش ال تناك ىتلا مهتايصخش بئاوجل نيعاو  مالحألا
 نأ نكميف : ةمواقملا تامالع نع امئاد ىضرملا فشكي ةطقنلا هذه دنعو
 اوموقي نأ مهذم بلطي امدنع نيتماص اولظي وأ 2 جالملا ديعاوم اوسني

 ٠ اهوضرعيل مالح مهيدل سيل هنأ اوركذي وأ ؛ رح عادت ةيلمعب

 ةياسمح. وهو مهم ريثأت ىسفنلا ليلحتلا ةيرظنل اعبت ةمواقمللو
 قلقلا بنجتي نأ ةيروعش ال ةقيرطب ديري هنا ؛ ضيرملا باصع
 موقي ةمواقملا ىلع 0 « اهتبك قبس ىتلا يادقبلا ةهجاوم نع جتانلا
 ةيتآلا تالواحملاب للحملا
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 ١ - ايروعش ال جالعلا نومواقي مهنأ نوكردي ىفرملا لعجي ٠

 اهداعبتساو تاتوبكملا فذح نومواقي فيك ةقدب ىفرملل نيبي ٠
 © هنوبنجتي ىذلا ام ةقدب ىفرملل حضوي ٠

 ىسفنلا ليلحتلا ةيرظن ىف ملحلا زومر ضعب لودج )*1١-١(:

 ١ ؛ ةيركذلا لسانتلا ءاضعأل زومر .
 'تالظملا ١ نيباعثلا ىديألا تارئاطلا

 ةحلسألا ىصعلا ءاملا موطرخ تاصاصرلا
 تاودألا نيكاكسلا مادقألا
 تاراطفلا قذعلا طابر راثلا

 زاجشألا ٠  دومعلا كمسلا

 : ةيوثنألا لسانتلا ءاضعال زومر - ب
 نفسلا رارجلا رودصلا تاجاجزلا
 بيبانألا نارفألا . تانازخلا قيدانصلا

 بويجلا باوبألا بئاقحلا
 رودقلا ١ تاعبقلا فوهكلا

 : ىسنجلا لاصتالل زومر - ج
 ةرجح لوخد ملس قلست
 ةرئاطب ناريطلا جرد دوعص

 ناصح بوكر ةرطنق روبع
 ىهالملا راطق بوكر ةرايس ةدايق
 قفن ىف ريسلا 2 دعصم بوكر
 : ىثنآلا ىدثل زومر د

 خوخلا . حافتلا

 بلغتلا للحملا.اهب لواحي ىتلا ةيلمعلا وه : ةماه«م:ءاه4ه» ربسفتلا

 ىضرملا ةدعاسم ىلأ فدهت تارابع' لكش ريسفتلا ذفغتيو « ةمواقملا ىلع

 كلجخ نوكي نأ نكمي له» : لثم ةتوبكم ةعزن ىلا ضيرملا هابتنا ريسفتلا

 ءانثأ اهب كبقاعت كتدلاو تناك ىتلا ةيئاودعلا دض اعافد ىلاحلا
 ٠ «؟ كتلوفط

 - هكا ال



 ةجردب ةحضاو ةروص نونوكي امدنع ٍطقف ريسفتلا نوللحملا مدقيو

 ىلع اههجاوي ىتلا تابوعصلا روذجت وأ ضيرملا ةيصخش تايمانيدل ةلوقعم
 اركبم ضرع اذاف « امساح ارمأ ريسفتلا تيقوت دعيو ٠ ةيتاذلا هتريس ءوض

 ثدحي نأ نكميف اميلس هتيقوت ناك !ذا امأ « ةمواقملاو قلقلا ريثي دقف ادج

 ٠ جالعلا ف سوملم مدقت ىلا ىدؤي امم « ةديدج تايعادتل اقفدت

 ريبعتلا ف  ليلحتلا مدقتب  ىضرملا أدبي : موا هعوأع ليوحتلا

 ٠ دقف « للحملا هاجت ةنيعم تامقوت مم ةيعقاو ريغو ةقيمع رعاشم نع

 ( مهب بعالتلا لواحي هنأ وأ « مهب ثرثكم ريغ للحملا نأ الثم نورعشي
 نوفرصتي دقف ركبم تقو ىف عبشت مل بحلل ةفراج تابغر ءايحا ديعأ !ذاف

 اوسفقيو < ايادسملا هل 'اورضحيف 6 :للكملل (ةيوكم' وأ "ةيزغم ةقيرطت
 لالخوو ٠ ةمداقلا جالعلا ةسلج ىف هنؤلوقيس ام اهيف نورركي الاوط تاعاس

 موي تاذ ةيجوم تناك ىتلا تالاعفنالا زكرم للحملا حبصي ةيلمعلا هذه

 ىبستو + ضيرملا'ةلوفط ىل» نيدؤم نيرخا .ضافشإ قى[ وا نيدلاولا وهن
 . ليوحتلاب ةيلمعلا هذه

 ريغ مهكولس نأ ىضرملل لاعملا نيدع « ليوحتلا ثدحي امدنعو

 دايوحت كلذ ريثد دقو « نسعتلا ةمواقم لاكشأ نم لكش العف هنأو )2 مثالم

 طابح.الاب ةلصتملا جلاعملا رعاشم ىلع اركرم ©هد0؛«ةهك/ 266 اداضم

 نم ددع ىفو ٠ ةضوفرلا ةيوبآألا روصلا ىلا اهجوم ناك ىذلا بضغلاو
 ! العق مهتاسدسم نيللحملل ىضرملا رهشي  ذئدنع تالاحلا

 لودي امم « ةراهمب ريسفتلا مدختسي نأ كنحملا للحملل نكميو
 ىف ايلاعفنا ةملؤملا تاعوضوملا ءايحا ةداعابو « ةيجالع ةليسو ىلا ليوحتلا
 ةحضاو ةركف للحملا ىطعي ضيرملا ناف اهشيعي ضورملا ناك ول امك ةلوفطلا
 ريسفت ةدعاسمب  ىهرملا مهفيو ٠ هكولسل ةيروعشاللا تاددحملا نع
 للحملل اهنومدقي ىتلا بلاطملاو ةيقطنملا ريغ تاعقوتلا لضفأ  للحملا

 ٠ ةيمويلا مهتايح ىف مهلباقي نمل كلذكو

 مهسفنأ نوللحملا ناك اذا ليوحتلا لشفي نأ نكمي ىرخأ ةيحان نمو
 ىلا نوللحملا بيجتسي امدنعف « مهروعش ال ىف تاعارملا اولحي مل
 نم ةيروعش ال ةيلاعفنا تاباجتساب ىضرملا (ءارغا) ءاوغا وأ ءادع ليوحت
 مهسفنأ نوللحملا زاتجي نأ هعنل بجيو 2« داضم ليوحت ثدحي « مهدنع
 . ىضرملا جالع مهتلواحم لبق ليلحتلا

 ليلحتلا نأ ودبي امدنع ىتح تابوعص ثدحت ام اريثك : ليلحتلا ماتخ

 هع 6519 يس



 الماع ىرخأ ةرم ةمواقملا حبصت نأ نكمي جالملا رارمتسابو ٠ ديدج نم ةيباصعلا تاباجتسالا رهظت دقو « شهلاو ديدجلا فيكتلا ضيرملا ةايح ىف ةديدجلا تاربخلا ددهت نأ نكميو « ماتلا حاجنلا قيرط ىف ريسي
 ناك ول امك امئاد ضيرملا ىلع ودبي : «رجتنيم لراك» ركذ امك « ارثؤم
 تاريسقتلا رركت نأ بجي مث نمو ٠ 4كلذ لبق للحملا ريسفت أدبأ عمسي مل
 ٠ ةريثك تابوعص دعب تزجنأ ىتلا تاراصبتسالا ٌلمكيل ةياهنلا ف لمعيو ضيرملا ةيصخش ىف ميلسلا بناجلا طشني « حجانلا -ااملا ىفف كلذ عمو )ع ةرضاحو ضيرملا ىضفامب ىرخأ ةرم طبرتو

 اضيأ لب « طقف جالعلا ىف «ديورف» جهنم ىسفنلا ليلحتلا نكي ملو
 ليوحتلا ليلحتو تاريسفتلا قرط روط دقف « ثحيلل ىساسألا هجذومن
 . ىنفنلا عارصلا ق راصبتسالا بسكال اقرط امهفصوب جالعلا ىف نيمدختسملا

 ةغلابلا ةيوعصلا ىف جالعلاو ثحبلا. نيب ديدشلا لخادتلا ةقيقح تببست دقلو
 ٠ ىسسفنلا ليلحتلا مييقتل

 ليمعلا لوح زكرمملا جالعلا ب
 لراك» عضو نم تكاتمه هعمل 116ةقال ليمعلا: لوح زكرمملا جالعلا

 هجوملا ريغ 1انصقهتةانع ىئاسنالا جالعلا عاونأ رهشأ « 20865 زرجور
 رظن ةبجو دض لعف در ايئزج ىناسنالاجالعلا أمن دقلو ٠ هد 1ع

 -ةيناودفلاو ةيسئجلا تاعفدلا ىلع ريخآلا زكري نيح ىلعف « ىسفنلا ليلحتلا
 هاجتالا ذختا دقف « انألا ةطساوب اهطبض ةلواحمو اهتراداو وهلل ةيكادبلا
 « ومنلل تاناكما نم ناسنالا ىدل ام ىلع زكرت ةيلؤافت ةرظن ىناسنالا

 ىلع مهاري امك ٠ كلذ ىلع نوردأق مهنأو « ةايحلا ىف ةصاخلا مهفادهأ
 تاعفد نيب عارصلا نطوم مهنأ ىلع مهيلا رظنلا نم رثكأ لماكتم لك مهنأ
 ٠ ىلعألا انألاو انآلاو وهلا

 قيقحت هاجت ةيرطف ةعزن مهيدل رشبلا عيمج نأ «زرجور» دقتعا
 فوم مهئاف ةصرفلا نوطعي امدنعو « (؛١41 439 ص ص رظنا) تاذلا

 قادها عينمتتاب ىفرملا عضيو ٠ تاذلا ومن ىلا صاخلا مهقيرط نودجي
 )م ريغتلل ةصاخلا تاهيجوتلا وأ ةحيصنلا ءادسأ نع جلاعملا مجحيو ؛ العلا

 ُء | . - هو 0 و 2

 ٠ ىفنلا ليلحتلا همدقي ىذلا' ىهيجوتلا ريسفتلا نم سكعلا ىلع كلذو
 فيك مهل لوقي الو ؛ مهلكاشم ىفرملل جلاعملا ددحي ال هجوملا ريغ جالعلا ىفو
 ؟ اهنولحي

 ل 0#



 جلاعملا نيب ةقالعلل ىوصقلا ةيمهألا ىلع «زرجور» لخدم زكريو
 ةلئسآ ةرشع لكش ىف ىلاثملا جلاعملا وحن هرظن ةهجو نع ربعيو « ليمعلاو
 : ىهو مهسفنأل اهولاسي نأ نيجلاعملا ىلع بجي « ةبعص

 رخآلا صخشلا ىنكردي ثيحب ام ةقيرطب ودبأ نأ ىننكمي له - ١
 ؟ قيمعلا ىنعملاب قستم « هيلع دمتعم ؛ هيف قوثوم ىتنأ ىلع

 ميما 5507 ةيفاك ةقيرطب اربعم نوكأ نأ نكمي له ب ؟

 ؟ حضاو لكشب نيرخآلا

 اذه هاجت ةيباجيالا تاهاجتالا برجأ ىسفن عدأ نأ ىننكمي له
 ؟ مارتحالاو كرتشملا مامتهالاو ةيانعلاو ءفدلا تاهاجتا : رخآلا صخشلا

 نع القتسم اصخسش ىفصوب ةيافكلا هيف امب ايوق نوكأس له , 4
 ا ؟ رخألا

 هل' حفسأ نأ ةجرذل" ةيافكلا هيف امب ىسفن عم نامآألاب رعشأ له

 ؟ لاصفنالاب

 هرعاشم ملاع ىف امامت لوخدلاب ىنفنل حمسأ نأ ىننكمي له 1
 ؟ وه اهاري امك اهارأو ةيصخشلا هلئاسوو

 ؟ رخآلا صخشلا اذه ىل اهمدقي ةيجاو وأ رهظم لك لبقتأاس له - 7
 له وأ هاجتالا اذه عم لصاوتلا ىننكمي له ؟ العف وه امك هكرد أس له
 وأ تمصب  ضفرأو هرعاسشم بناوج ضعب لسبقتأ : طورشب هلبقتسأ

 ؟ ىرخأ بناوج  ةحارصب

 ىكولس كردي ال ثيحب ةقالعلا ىف ةيفاك ةيساسحب فرصتأ له م 4

 ؟ ديدهت ةنأ ىلع

 0 ىجيراخلا ميوقتلا ديدهن نم هةراحأ أ ىنئكمي له - 5

 ؟ ىب صاخلا ىضاملابو هيضامب ديقتأس

 ليمعلاب جلاعملا ةقالع اهققحت نأ بجي لاوحأ تس ؛زرجور» دروأ امك
 : ةحجان نوكت ىتح

  -1١رخآلاب امهدحأ امامث نييعاو ليمعلاو جلاعملا نوكي نأ بجي ٠

 « امامت هسفن سيل هنأ ىأ ضراعتلا نم عونب ليمعلا رعشي نأ نيعتي - ؟
 ٠ قلقلاب رعشي ال ىتح كلذو

 د ت5



 ىأ ىدتري ال هب قوثوم صخش « اقستم جلاعملا نوكي نأ هبال ©

 ٠ رود ىأب موقي الو عانق

 « ليمعلاب طورش نود ىباجيا مامتها نع جلاعملا ربعي نأ ىغبني -
 ديدهت نود هسفن نوكي نأ ليمعلل حمسي ثيحب « ماكحأ رادصا نود

 ٠ تابوقحب

 ىلأ رظنيو « لماك فطاعتب ليمعلا عم جلاعملا طبتري نأ بجي - ه
 ٠ صاخلا هملاع هنأك ليمعلا ملاع

 هلبقتي  لقألا ىلع ام ةجرردب  جلاعملا نأب ليمعلا رعشي نأ دبال 5

 ٠ همهفيو

 ةينفلا قرطلا
 نيللحملا نم سكعلا ىلع - «زرجور» ةقيرطب نوجلاعملا لذي ل

 مهنكلو « ليمعلا تالكشمل ةركبملا روذحلا عبتتل ةلواحم ةيأ  نييسفنلا

 ىف جالعلا ىهتنيو « ةايحلا ىف هفئاظول ىلاحلا ليمعلا ءادأ ىلع نوزكري

 جالعلل «زرجور» فيرعت ىلا ةراشالا ردجت انهو ٠ ايبسن ةزيجو ةرتف
 وهو « امامت ءفك درف ىدل العف ةدوجوم تاقاط قالطا» هنأ نم هتقيرطب

 ىف ةيساسأ قرط ثالث دروي انهو ٠ « ةيبلس ةيصخش ىف جلاعملا مكحت سيل
 ٠ . اهنع عفاديو ةيجالعلا تاءارجالا

 ليمعلا رعاشم جلاعملا لبقتي 2216ءانه» ه4 ءءانهعو : رعاشملا ساكعنا

 : كلذ لاثم « اهرهوج سكعت تاملك ىف اهتغايص ةداعاب اهمهفتيو

 نم تابرضلا ىقلتأ تنك دقل « رابكلا دسحأو اريغص تنك : ليمعلا

 ٠ اهدر عيطتسأ الو رابكلا دالوالا

 ٠ ملظلا ةيحض تنك نأ ىف ةريبك ةربخ كيدل : جلاعملا

 ريبعتلا هتلواحم ىف ليمعلا ىلع رمآلا طلتخي امدنع ؛ رعاشملا حيضوت

 مث نمو « اهحيضوت ىف ةدعاسملا ذكدنع جلاعملا ةمهم نوكتف هرعاشم نع

 : لثم « حوضوب اهنع ربعي نأ ليمعلل نكمي

 تيلدأ دق تنك ءايشأ ىغلت فوس انوه انوه ٠.. اذكهو : جلاعملا

 ؟ ثدح ام اذه له ٠ كتجوزل اهب

 ىلع بجي هنأ اثيدح «زرجورلا' لدتسا : ةرعاشم نع جلاعملا ريبعت

 : ةبسانم ودبت امدنع ةصاخلا هلعف دودر نع فشكي نأ جلاعملا

 هس هلله



 ٠ ةدعاسملا قاطن جراخ ىننأ رعشأ : ليمعلا

 كثا ٠ كلذ ملعأ ؟ ةدعاسملا قاطن جراخ كنأك رعشت ٠ هص : جلاعملا

 ٠ لمأ ةبيخب رعشأ الانأ ٠ كلذ مهف' انأ ٠ كسفن ىف ةمات لمأ ةبيخب رعشت
 . كلذب رعشت كئأ كردم ىنكلو

 شقانتلا ةيؤر ىلع ليمعلا جلاعملا دعاسي ةينفلا قرطلا كلت لالخ نمو
 , ٠ لبق نم اهركني ناك رعاشم لوبق ىلعو « هكولسو هيدل تاذلا موهفم نيب
 « ةيعقاو رثكأ ىوتسم ىلع تاذلا ميظنت ةداعا راصبتسالا اذه لهسيو
 رثكأو اقلق لقأو افيكت رثكأ كولسلا حبصي اذه ميظنتلا ةداعا لالخ نمو
 ٠ ةيلعاف

 ىكولسلا جالعلا - ج

 ىناسنالاو (ىمفنلا ليلحتلا) ىمانيدلا ىسفنلا جالعلا نم لك زكتري
 نكمي برطشملا كولسلا نأ هادؤم ضارتفا ىلع (ليمعلا لوح زكرمملا)
 ىكولسلا جالعلا نكلو ٠ ةيلخلادلا هبابسأ ىف راصيتسالا لالخ نم ريغتي نأ
 رثكأ « هتأذ كولسلا ىلع زكري  همسأ نم حضتي اسمك 8368311005 1265381

 دوجو ىكواسلا جلاعمللا ضرتفي الو ٠ هل ةيتاذلا تاددحلاب همامتهآ نم

 ىلع تارامأ ضارعألا نأ دقتعي وه الو « ةيضرم ةيلمع وأ ةيلخاد ىوق

 وه امناو ٠ راصبتسالا قيرط نع اييالع ءاضقلا ىعبني قمعأ تالكشم دوحو

 تاروس وأ ىرسهقلا كولسلا وأ ةذاشلا فواخملاك  ىضارعألا نأ ىري

 دعب ىفتخت ىهو « ملعتلا قيرط نع اهباستكا مت هنأل ةدوجوم  بضغلا

 ىلع لمعا » : كلذل احفوم «كنزيأ» ركذيو ٠ اهنع ىلختلا ملعت متي نأ

 نأ ىأ ؛ «باصعلا ىلع كاذب تيضق دق نوئكتل ضرعلا نم صلختلا

 ٠ ضرملا وه ضرعلا
 ةملعتم لعف دودر ةيلاعفنالا تابارطغإلا نأ نويكواسلا ضرتفيو

 نوعضي جالعلا دنعو « ةبيصعلا فقاوملا فلتخم ىلع صخشلا اهب بلختي

 نع لمعملا ىف ترولدت ىتلا  ملعتلا مدعو  ملعتلا ءىدابم قيبطتلا زيح ىف
 ليدعت وأ ىكولسلا جالعلا فرعي مث نمو ٠ ىبيرجتلا سفنلا ءاملع قيرط
 ةبوغرم تاريغت ثادحا فدهب ملعتلا ءىدابمل مظنملا قيبطتلا هنأب كولسلا
 ةدمتسملا تامولعملا ىلع ةدشب نويكولسلا نوجلاعملا دمتعيو ٠ كولسلا ىف

 وأ) ءاقلا ىلع ضيرملا دعاسي ىكل ىئارجالاو ىديلقتلا طارشالا نم
 كولسلا طامنأ نع فقوتلا ١ : لثم ةديدج ةيكولنم طامنأ (باستكا
 « ةيهشلا دايدزا « ةيذؤملا ريغ تاهبنملل ذاشلا فوخلا ةباجتساك ىمازهنالا

 هس ةاكأالااس



 , ةديدج تاقادص نيوكتك ىفيكتلا كولسلا طامنأ ملعت  ؟ « نيخدتلا
 . حوحللا عئابلا عم امزاح نوكت فيكو

 جلاعملا نيب ةقالعلا ةيمها نم ىكولسلا جالعلا ىمرامم نم ريثك للقيو
 « جالعلل ةيتاذلا ريغ ةينفلا قرطلا ىلع نودكؤي كلذ نم الدبو « (ليمعلا لوح زكرمملا جالعلاو نييسفنلا نيللطملا نم سكعلا ىلعو) ضيرملاو
 قيقحتل ابولطم سيل دناسملاو ءفادلا ىجالعلا وجلا نأو « هنود وأ ىتاذلا راصبتسالاب ققحتت نأ نكمي ةلاعفلا ةيكولسلا تاريغتلا نأ نودقتعي امك
 ش 1 ٠ ةيكولسلا تاريغتلا

 داضملا طارشالا ١ : ىكولسلا جالعلا ىف ةسيئر لخادم ةسمخ. كانهو
 طارشالا نع اشن) ةيئارجالا قرطلا  ؟ « (ىديلقتلا طارشالا نع عبن)
 ملعتلا ق ارودناب ةيرظن نم قتشم) جذومنب ءعادتقالا "  « ( ىئارج.الا

 نييكولسلا مامتها سكعي) ىفرعملا ميظنتلا ةداعا - ؛ ؛ (ةظحالللاب
 لخادملا هذهل ضرعنو ٠ تاذلا طبض تاءارجا ه0 « (ةفرعملا تايلمعب
 ٠ ىلي اميف

 دابضملا طارشثالا : الوأ

 هبنم نيب ةطبارلا رسك وه 00د: ءءمهة1هدندو داضملا طارشالا فده
 ريغصلا ةلاح كلذ لاثم « ىديلقت طارشا امهل ثدح نينيعم ةباجتساو
 . ءاضوض مادختساب طارشا ةيرجتل عضخ ىذلا (؟"8 ص رظنا) «تربلأ»

 هبنملا نيب ةطبارلا نيوكت مت دقف « ءاضيبلا نارثفلا فاخي حبصاف ةبعرم
 تاونس دعبو ٠ (فوخلا) «تربلأ» ةباجتساو (ضيبألا رافلا) ىطرشلا
 نأ ىلع 1996 ماع «زنوج رفوك ىرام» تنهرب ةبرجتلا هذه نم ةليلق
 لادبتسا قيرط نع داضم طارشا اهل ثدحي نأ نكمي فواخملا هذه لثم

 ىه ةميدقلا ةباجتسالا تناك لاثملا اذه ىفو ٠ هبنملل ةديدج ةباجتسا
 ىهتناو) فوخلا اذه نم تللق دقو ٠ بئارألا نم ريغصلا لفطلا فوخ
 برقلاب ايجيردت هكيرحتو « بنرأ دوجو ىف لفطلا ماعطاب ( ةياهنلا ىف امامت
 رعاشملا ىهو) ةديدجلا ةباجتسالا درطتف « ةيلاتتم تابسانم ىف ناويحلا نم
 . (فوخلا ىهو) ةميدقلا ةباجتسالا (لكألاب ةطبترملا ةيباجيالا

 ليلقت ١ : ىه ةيساسأ قرط ثالث داضملا طارشالا ىف مدختستو

 ؛ ىراجفنالا جالعلا - ؟ ؛« (ىجيردتلا نيصحتلا) مظنملا ةيساسحلا
 ٠ زاجياب اهنم لكل ضرعنو ٠ رفنملا جالعلا_ م
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 5رواعسمأا“ 12ءوءدمزات عماتي مظنملا ةبساسحلا لدلقت وأ نيصحتلا ١

 ماه( 110156 ىسوو فيروح» - ىلع .صخ ط'رثشالا ةقيرط تروطت

 ىنط ١ رساخ يع مظنا سا دج" نيلقثا و نيصحنلا زكتريو :* 4

 ها]672605 هي احلل هدم هداع نم ةدياربم تاعرج ءاطعا ىف صخلتي

 اهتبمسس نكمي مث نمو 0 88: 2685 نشفلا ىمح نم نوناعي نيذلل

 صرفل ددص .ده ىف "ىبنوو) .سهردفا دقو٠ «ىجيردتلا نيصحتلا»

 ةريثم باهسم روصح ىق ؛ قلقلا فكت ةباجتسا ثادحا نكمأ اذا» : ىلاتلا

 نيبو تاهشملا هدع نيب ةطبارلا فعضي نأ هنأث نم كلذ ناف « قلقلا

 اكعءامممعقل ةمطئطلغلدص  لدابتملا فكلا ادبم كلذ ىعديو. «قلقلا تاباجتسا

 ؛ ىهو قلسقلا فكت ىس تاباجتسالا نع ددع ىلا «ىبلوو» لصوتو

 تاباجتسالا ٠١ تاذلا ديكون ؛ ةيسجلا تاباجتمالا ؛ ءاخررتسالا تاباجتسا

 ىلع نه ةيجالعلا ةقيرطلا دمتعتو ٠ اعيمج اهمهأ ءاخرتمالاو ٠ ةيسفنتلا

 ذيفنت « قلقلا جردم نيوكت ٠ ءاخردسالا ىلع بيردتلا ٠ ىه ةثالثك رمانع

 ٠ نيعحتلا ةيلمع

 ١) النار سوو فيروس ١5 -1*) لكش

 ىف ءاحاسالا صيرت هلعتي 8ةاوجوهلم» ءاحربسالا ىلع بيردتلا
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 1 ليتل تعا كالا نش ©كددأ ! ار نتأ



 اديبيو « اهئاخر' لباقم ةلضعلا ق دتلا هركش. هك رداد ' دين تاسلح مصب

 ةيلضعلا تاعومجملا عيمج لمشت ىنح هداع رمس..ألا عاردل تالصعب بيردتلا

 ىحرتست نأوء«امظتيم ائداع ' بقثت سفن لأ اصسرملا مدعتت امك هسحلا ىف

 ءاخرتسالا نأب ليمعحلا جلاعل فرعيو ٠ هممج تالصع لكو دق رطأ عيمح

 ىلع عجشيو « تاسلجلا نيب هسرامي نأ هدم طيو «؛ ةرشادم قلهل صقادي
 طاشقن وأ مادختسا ةلاح ىف نوكت ال ىنلا تالصعلا لكل ءاحرساال' قيقحت

 ءاخرتسالا ىلع ديكاتلا ةرورض عما ( قرافلا ءاحرتسالا) تاقوألا ميمج ف

 ضيرملا ربخيو ٠ تاهبنملا ضعب قيرط نع هصاح. ةفصب قاقلل ضرعتي امنيح
 موقي نأ ىلع هتردق ىلع فقوتت هرساب ىجالعلا جهنملا اذه ةءافك نأب

 ٠ قلقلا تاباجتساب ءاخلرتسالا لادبتساب ةءافكب

 ىتلا فقاوملا وأ ءايشآألا نم ةمئاق وه قهدلعو طاةهنعطو : قلقلا جردم

 ةمئاقلا هذه نيوكتب ضيرملا عم جلاعملا موقيو ٠ ضيرملا ىدل قلقلا ريثت
 هنم بلطي وأ هسفنب ضيرملا اهركذب ىتلا ءايشأ# , فقاوملا : نيقيرط نع

 ةمئاق» لثم تارابختسالا ضعب د نع ضيرملا ةباجأ ءوض ىلعو )2 اهنيودت

 ةذه بئرت كلذ د ثنب 3 «فواخملا حسم ةعئاق) وأ «ىباصعلا ليملل ىبوليو

 لكش ىلع كلذو ؛« ضيرملا ىدل قلقلل اهتراثا ىدلل ىأ اهتدشل اعبت فقاوملا

 اميفو ٠ اهالعأي ىهتنيو فوخلا وأ قلفلل ةراث' اهلقأ نمأ ادبي جردتم ىمرط

 : نيباعثلا نم ىضرملا فوخلا نم وكثي ضيرمل قلق جردلل جذوهن ىلد

 ١ ةلجم ىف نيباعثلا نع لاقم ةءارق ٠

 ٠ نيباعثلل ةيفارغودوف روص ةدهاشم  ؟
 ٠ ناويحلا ةقيدح ىف نيباعثل بادب جراخ فوقولا

 نيباعثلا تيب لخاد نزباعثلا صفق راوج ىلا فوقولا  ؛

 ٠ نيباعثلا سن نود صهقلا ىف ديلا عضو 9
 ٠ ديلاب نيباعثلا سل 5

 نيصحتلا ةيلمع ىف ىلوألا ةيجااعلا ةسلجل دس : نيصحتلا ةيلمع ذيفنت
 مث « اهملعت نقتا دق ضيرملا نوكي ىنل' ءاحرس.الا تاسيرمتل ةعجارمب
 وهو قلقلا جردم ىف لوآلا رظنل وأ فقول' حوصوم ليختب نأ هنم بلطي
 رظنملا ناك اذا هدي عقري نأ هنم جلاعمللا كطيو بارطضالل ةراث“ ىلقأ

 « قيشلل ابيسم قلقلا جردم س لوألا فقوم روك ال ةدعلا قو ”االؤم
 نأ نكمي مالكلا نآل « ةسانم ريع نه هبظقفللا .د-رمل ةباجتسا (*)

 ءاحرتبمالا ىلع رتؤب
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 روصت ىف. ضيرملا رمتسيو ؛ فوخلا وأ قلقلل ةراثا فقاوملا لقأ هنأ كلذ
 ٠ هيلي ىذلا فقوملا ىلا لقتني نأ لبق ناوث عضب رظنملا ذه

 ضيرملا عفري ىأ) قلقلل اريثم ليختملا فقوملا حبصأ اذا ةلاح ىقو

 قبس ىتلا عاخررتسالا تاباجتسا ءاعدتسا روقلا ىلع هنم بلطي « (هدي

 تقولا ىف ايخرتسمو اقلق نوكي نأ نكمي ال درفلا نا ثيحو ٠ اهملعت هل

 تالواحم ةدع دعبو ٠ صقانتت قلقلا ةراثا ىلع هبثملا اذه ةردق ناف « هتاذ

 . دجن قلقلا ىف صقانت نم اهيلع بترتي ام عمو « عونلا اذه نم ةرركتم
 رركتيو ٠ قلقلا جردم ىف ىلاتلا ىوتسملا ىلا لاقتنالا نم نكمت دق ضيرملا
 ىلعأ ىلا لوصولا نم ضيرملا نكمتي ىتح ةمظتنم ةروصب ءارجالا اذه

 ةجرد لقت امدنع هنأ ماع هجوب ظحالملا نمو ٠ قلفلا جردم ىف قىوتسم

 حبصت (قلقلل ةراثا لقألا) قلقلا جردم ردص ىف ةليختملا رظانملل ةيسامحلا
 اهراضحتساو اهليخت نكمي ثيحب « هل ةراثا لقأ قلقلل ةراثا رثكألا رظانملا

 نذا نيصحتلا ةيلمع صخلتت ٠ قلقلا فيفختو نيصحتلا نم ديزم قيقحتو

 نمو (ءاخ_رتسالا) ىرخأ ةباجتسا (قلقلا) ةيطرش ةباجتساب لدبتست نأ ىف

 ٠ لدابتملا فكلا قيرط نع هقلق وأ ضيرملا فوخ ىلع ىذقت مث

 ءانثأ ءاش_رتسالا ريثأتب ظفتحي له : ىلي امك نذأ انه مهلا لاؤسلاو

 ؟ ةيعقاولا ةايحلا فقاوم ىلا بحسنيو ةييصعلا فقاوملا ليخت درجم

 ةليختملا فققاوملا ىف قاقلا صضفخ ةجيتن ةماع ثدحي كلذ نأ تاماردلا تلد

 ند عساو قدم ربع حاجنلا ثودح ريراقتلا تدروأ دقو ٠ جداعلا مانكأ

 بائتكالا و ةيمسجسفنلا تابارطضالاو ةذاشلا فواخملا ةنمغفتم ىواكشلا

 ٠ ىجراخ. باصعنا نع جتانلا

 ةسماهدتعع ةطعور"  ىراجفنالا جالعلا  ؟

 نيصحتلا نع - ايرذج  داضملا طارشالا نم ىناثلا عونلا اذه فلتخي

 « قلقلل ايجيردت ضيرملا لمحت ةدايزب فوخلا ةبراحم نم الدبف « مظنملا
 ٠ هنم ةمخسض ةعرج. ديلوت ةلواحمب فوخلا بفبراحي ىراجفنالا جالعلا ناث

 فورظلا رثكأ ىف مهسفنأ اوروصتي نأب ىضرملل تاميلعت ىطعت ةيادبلا ىفر
 ؛ رارفلل ةليسو ةيآ نود « ادج ةريغص ةريزج ىف سبحلاك  ابعر ةليختملا
 « قاقلل ىلخاد راجفنا ديلوت وه كلذ نم فدهلاو ٠ ةعشب شوحو اهطيحت
 ؛ ايجيردت هيلع اداتعم ضيرملا حبصي رجفتملا رعذلا اذه ةهباجم رارمتسابو
 ٠ قلقلا ىثالتي اريخاو

 هفصوي مجوهو « لدجلا نم اريبك اردق ىراجفنالا جالعلا راثأ دقو
 هسسآ نال نييكولسلا ىراجفنالا جالعلا بضغيو ٠ ىناسنا ريغو ايشحو
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 . ةيرظنل ةنيعم تادقتعم اضيأ لب « « طقف ىديلقتلا طارشالا لمشت ال ةيرظنلا
 تاهبنملا رجفت نأ ةقيرطلا هذهب نوجلاعملا دكؤي ذا 2« ىسفنلا ليلحتلا
 ٠ ةيلفطلا ةيئاودعلاو ةيسنجلا زئارغلا نم عبنت فواخملل ةيطرشلا

 انايحأ تاناويحلا فوخ ةعرسب ىشالتي نأ نكمي ذا :تاناويحلا ىلع ةيلمعملا ثوحبلاو ةيكينيلكالا ةربخلا نم لك نم ىراجفنالا جالعلا دييأت ىتأيو
 نم بورهلا نم ناويحلا عنم اذا « ةمدصب لبق نم نرتقا هبنم نم
 نوكت نأ ىلا ليمي راجفنالا نأ ىلا ةيكينيلكألا جئاتنلا ريشتو ٠ ةمدصلا
 ضفخ ىف مظنملا نيصحتلا ةقيرط اهزوحت ىتلا اهتاخ ةيلاعفلا ةجرد هل
 ٠ ةفلتخم فواخم

 ةجعونمم 10عدجز رقنملا جذلعلا

 ةقيرط ىهو « داضملا طارشالا قرط نم ىرخأ ةقيرط رفنملا جالعلا
 ةباجتسا ةضاعتسا وه مظنملا نيصحتلا نم فدهلا ناك اذاو ٠ لدجلل ةريثم
 حيحص سكعلا ناف « قلقلا ىح ةيبلس ةباجتساب ءاخيرتسالا ىه ةيباجيا
 ةيبلس رعاشم لادبتسا هيف فدهلا نوكي ذا « رفنملا جالعلا بولسا ىف
 ةروصب دعت ىتلا تاهبنملل رفنملا طارشالاب كلذو « ةيباجيالا رعاشملاب

 نأ نكمي الكم رئاجسلا نيخدت ةيبااج ضفخلف ٠ ةباذج  ةبسانم ريغ
 ناف مث نمو « رئاجسلا مدقت امدنع ةرركتم ةيبرهك تامدص جلاعملا ىطعي

 طبري ىتلا ةببحملا وا ةراسلا رعاشملاب لدبتست نأ نكمي قلقلا ةباجتسا
 ::رئاحسلا مهن داع قرسلا نذينملا اهنيب

 دمتعيو « رفنملا جالعلل رخآ بولسأ 5ءدقئا28005د ةيساسحلا ةدايزو

 كولسلل ةرفنملا تاريثأتلا ليخت ءالمعلا نم بلطي ذا « ليختلا ةوق ىلع

 ىجالع جمانرب عضو مت دقو « رومخلا ىطاعت يف فارسالاك بوغرملا ريغ

 : جلاعملا اهيقلي ىتلا ةيثألا تاميلعتلا نمضتي كلذل

 كنا ؛ كتدعم مف ىف بيرغ ساسحا كيدل دجوي رابلا نم كبارتقاب»
 كقلح نم ىتأت لئاوسلا ضعب « نايثفلاو بارطضالاب كتدعم ىف رعشت
 كلذ لعفت امنيب نكلو « اهعالتبا لواحت كنا ٠ ادج ةضماح ةهيرك نوكتو
 ىقاسلا بصي امنيبو ٠.٠٠ كمف ىلا كقلح نم جرخت ماعطلا تارذ أدبت

 ٠ «نايثغ كمف ىف ثدحي ةريبلا

 ددع ىف مكحتلا ىلع ءالمعلا دعاس دق رفنملا جالعلا نأ نم مغرلا ىلعو

 نيخدت « رمخلا ةرقاعم ىف فارسالا « ةئادبلا : لثم ةكيسلا ثاداعلا نم

 ةمكحلا نع هداقن لعاستيو ٠ ةيملعو ةيقالخأ بابسأل دقن دقف « رئاجسلا



 بيجتسيس ىدم ىأ ىلا اضيأ اولعاستو « سانلاب جاعزالاو ملألا عاقيا ىف

 ٠ ةمدصل نوضرعتي ال امدنع رئاجسلا لثم هبنمل قلقلاب سانلا

 هجوتلا رييغت ةلواحم وه لادجلل ريثم رفنملا جالعلل مادختسا رثكأو

 ركذلل ةروص ءالمعلل مدقي ذا ٠ روكذلا نم ةيلثملا ةيسنجلا ىوذل ىسنجلا
 ىثنألةروص ضرعت مث «ةروصلل مهتيؤر ءانثأ ةيبرهكتامدصل ىضرملاضرعتيو

 رثكأ نأ نوثحابلا ررق ءارجالا اذه مادختسابو ٠ ةيبرهك ةمدص نود ةباذج

 . ةيلثملا ةيسنجلل نيسرامملا (اعيمج 5* اوناكو) روكذلا ىضرملا فصت نم

 ٠ ةيريغلا ةيسنجلا تاطاشنلا وحن  ةيرهوج ةجردب  اهجوت رثكأ اوحبصأ

 ايهتني مل كولسلاو ةيلثملا ةيسنجلا رعاشملا نأ ةظحالم ردجت كلذ عمو
 « ةيلثملا مهتيسنج اولبقتي مل جالعلا نع اوثحب نيذلا ككلوأ نأ امك « امامت
 ٠ ريغتلا ىف نوبغري اوناكو

 ةيئارجالا قرطلا : ايناث

 «رئكس» اهب ماق ىتلا ىثارجالا طارشالا ثوحب نم قرطلا هذه تعبت

 ميعدتلا مادختسا ىلع ةيئارجالا قرطلا دمتعتو « (؟٠4 ص رظنا)

 تمدختسا دقف « هليدعت وأ ىفرملا كولس ليكشتل ىبلسلاو ىباجيالا

 نع كلذو « نييئاهذلا كولس رييغتل 5طهماه8 ليكشتلا ةيلمع  الثم

 ٠ جردتملا بارتقالا نم ةلسلس ىف ةلحررم لك ةأفاكم قيرط

 نوجلاعملا نكمتو « لافطألا عم ىئارجالا جالعلل حاجن لضفأ ققحت دقو

 تاسرامملا رييغت نم نيسردملاو نيدلاولا عم لمعلا قيرط نع نويئارجالا
 لبو ناودعلا اهنمو ةلوفطلا لكاشم نم اعساو ىدم اوضفخ امك « ةمعدملا

 داكت ال ىتلا تابلطلا ىذ لفطلا ةلاح كلذ لاثم ٠ وبرلا تابونو شارفلا

 « لزنملا ف ىفيظو ليلحتب ىئارجالا جلاعملا موقي نأ نكميف « ىهتنت
 ةمعدملا نيدلاولا تاسايسو لفطلا تابلط نيب  طابترالا رذحب  ظحاليو
 كولس ميعدتب اهيف نادلاولا موقي ةطخ ريوطت نكمي مث نمو ؛« دصق نود

 هابتنالا ميهيجوت لالخ نم كلذ نوكيو « بلاطم نمضتي ال ىذلا لفطلا

 : ٠ ىرخأ تآفاكم نع الخف لفطلل

 لافط#أ ىوسلا ثدحتلا ميلعتل ةلصفم ةيئارجا قرط تروط امك

 نوعيطتسي وأ قالطالا ىلع نوملكتي ال لافطالا نم ريثكف ٠ ةدشب نييرطضم
 تاملك لفطلا ميلعتب جمانريلا أدبيو«ةنيعم ا ةنيل فورح قطن طقف

 نع ربعي مث « ءايشآلاو ثادحألا ةيمست هميلعت ىف عرشيف « ةليلق ةفورعم
 ريوطت لفطلا ميلعت اريخأو « قطنلا قيرط نع ثادحألا نيب تاقالعلا

 سل ها د



 ' لصحي نأب ةيلمعلا لاوط ميعدتلا مدختسيو « ةيكاقلتلا ةثداحملا تاراهم

 مدختست امك ٠ ةحيحص ةباجتسا لك دعب ىولح ةعطق ىلع الثم لفطلا
 : ةيزمرلا تآفاكملا ماظن ىف عسوتب اضيآ ةيئارجالا قرطلا

 كولسلا رييثتل جهنم وهو هم ءءمهمسر ةيزمرلا تافاكملا ماظن

 مهوناتلو» نرزأ « نوليآا» نم لك ةسارد دعتو ٠ ةسسؤملا لخاد صخشلاو

 لماك حانج لزعب اماق ذا « لاجملا اذه ىف ةدكارلا تاساردلا نم “4 © ثسنه

 ةاشرفلاب نانسألا لسغو ريرسلا بيترت لثم ةنيعم ةطشنأ معدت ىتح

 نم ةيزمر تالبمع ةدشب نيبرطفملا ىغرملل ايطعأو ٠ رعشلا طيشمتو
 ةرجح : لثم ةصاخ تازايتما اهب لدبتسي نأ نكمي (تاكرام) كيتسالبلإ
 ثادحا ىف ماظنلا اذه حجن دقو ٠ معطملل ةيفاضا تارايز وأ ؛ ةلقتسم

 ىف مدختسي نيحلا كلذ ذنئمو « رهالطظلا كولسلا ىف تاريغتلا نم ددع

 ٠ ةدحتملا تايالولا عيمج ىف ىرخأ ثاسسؤمو نوجسلاو ةيلقعلا تايفشتسملا
 نكسم ىف متت ىتلا ةيزمرلا تآفاكملا ماظنل الاثم «زاجنالا ىنبم» دعيو

 ةسداسلاو ةرشع ةيئاثلا نيب اميف دالوألل ءعىثنأ لزنملا جذومن وهف « صاخ

 ٠ نوناقلا عم لكاشم مهثادحال مكاحملا ىلا اوليحأ نيذلا نم ؛ اماع ةرشع
 تارامهملا ةدايزو مهيدل ٠ عمتجملل دانغملا كولسلا ضفخ جمانربلا فدهو٠
 ٠ ىماردلا ليصحتلابو مهتاذب مهمامتها نيسحت نع الضف ةيصخشلا

 تافاكملل ماظن ءىثنأو « ليدعت ىلا جاتحت ىتلا تافرصتلا ديدحت متف

 نوفرصتي وأ ةبولطملا ماهملا نولمكي املك طاقن دالوألل ىطعي ثيحب ةيزمرلا
 تازايتما اهيلع اولصح.ىتلا طاقنلاب اولدبتسي نانكمي كلذ دعب .بسانملكشب
 وأ ل جسملا وأ ويدارلا وأ نوفيلتلا مادختسا ؛ لكم اهنوبغري ءايشأ وأ

 لجسيو ٠ ةنيعم رومأب مهل حامسلا وأ ةيلزنملا تارايزلا وأ ةفيفخ. تابجو
 ىو ٠ ةسرهفم ةقاطب ىف اهبسك ىتلا طاقنلا «زاجنالا ىثبم» ىف دلو لكل

 ؛ ىلاتلا مويلا ىف اهمدختسي تازايتما طاقنلاب لدبتست نأ نكمي مويلا ةياهن
 دعي نآلا ىتحو ٠ اهيلع طرتشي طاقنلا نم ةنيعم ةجرد تعمجت اذا كلذو '

 « سيلوبلا عم لقأ كاكتحا هيجيرخل ناكو « امامت احجان «زاجنالا ىنبم»

 دالوألا ىلا ةنراقملاب كلذو مكامملا ىلا مهبهذت لاعفأل مهباكترا لقو
 ٠ رابتخالا تحت اوعضو وأ ةسسؤملا ىف ايديلقت اجالع اوقلت نيذلا

 دعتو « نيرخآتملا لافطألا ميلعتل ةيزمرلا تآفاكملا ماظن قبطي امك
 لافطالل ةسردم ىف عيباسمأ ةتس ةدمل جمائرب ىفو .٠ ةعجشم. جئاتنلا

 باثي ءادآلا ناكو ؛ اصيصخ ةممصم ملعتلل داوم مادختسا مت « نيرخآتملا

 ب ةايالل مس



 تابورشم : ىلي امم رخآ وأ طاشن اهب لدبتسي نأ نكميو « ةيزمرلا ةافاكملاب
 ةياهن ىو ٠ ىرخأ تازايتماو « نويزفيلتلا ةدهاشل ىفاضا نمز « ةفيفخ
 طسوتمب تعفترا دق نيصوحفملا ءاكذ ةبسن نأ تارابتخالا ترهظأ جمانربلا
 لافطأ ءاكذ ةبسن طسوتم ضفخنا هتاذ تقولا ىفو « ابيرقت طاقن عبرأ
 ٠ طاقن ثالث ىلاوحب جمانرباا ىف نيكرتشملا ريغ ةطباضلا ةعومجملا

 ميمعتلا ىه ةسسؤملا لاجم ىف مدختسملا ىئارجالا جالعلا ةلكشم نكلو
 دوعي امدنع لكاشملا زربت نأ نكمي امك « ةيعقاولا ةايحلا فقاوم ىلع
 لخادم نويئارجالا نوجلاعملا برج. دقو ٠ ةيعيبطلا هتثيب ىلا ليمعلا
 هذه. دحاو «٠ ارارمتسا رثكأ ةديدجلا كولسلا طامثأ اولعجي ىتح ةديدع
 ىلاتلابو « ةعطقتم اهلعجو ةلصتملا ميعدتلا ةمئاق نع ىفرملا داعبا لخادملا
 ىه ىرخل ةطخ كانهو ٠ رركتم ريغ لكشب نكلو ماظتناب ميعدتلا ثدحي
 ٠ مهسفنأب بوغرملا كولسلا ميعدت ىلع ءالمعلا عيجشت

 جذومنب ءادتقالا : اتلاث

 موهفم ىكولسلا جالعلل ثلاثلا ىساسالا ىرظنلا لخدملا مدختسي
 ص رظنا) ةظحدلملاب ملعتلا وأ 1100 عانت جذومنب ءادتقالا وأ ةج.ذمنلا

 موقي جالعلا اذه ىفو ٠ « 2ةصقاتت# !رودئاب تربلأ» همدق ىذلاو (؟6؟

 ةدهاشم قيرط نع ةنيعم تاهبنمل ةبسنلاب قاقلل «ملعت مدع» ةيلمعب ضيرملا
 هنلعأ نقتم ليثمت لضفأ ناكو ٠ كولسلا اذه دلقي مث اكولس ىدؤي جلاعملا
 فوخ مهيدل صاخشأ ىلع ةبرجت وه جذومنب ءادتقالا جالعل «ارودتاب»

 ٠ نيباعثلا نم ديدش

 قيقدلا ىنعملاب ىفرم اونوكي مل صاخشألا ءالؤه نأ نم مغرلا ىلعو
 ا!دارفأ بلطي فحصلا ىف نالعال اوباجتسا نيصوحفم اوناك لب) ةملكلل
 « ةيضرملا فواخملا ةبترم ىلا عفترا دق مهفوخ ناف (نيباعثلا نم نوفاخي

 ٠ اهب ةيانعلاو قئادحلا قيسنت لامعأو هزنتلا لثم ةنيعم تارسم نع اهيف
 نابعثب مهتهجاوم قيرط نع مهفوخ. ةجرد ةيادبلا ىف «ارودناب» ربتخا دقو
 قرط ثالث ةنراقمب ماقو « تاعومجم عبرأ ىلا نوصوحفملا مسق مث « ريبك
 اولدبتساو « مظنملا نيصحتلا تاعومجملا ىدحا تقلت ٠ جالملل ةفلتخم

 (ديازتملاو) جردتملا ليختلا ءانثأ ءاخرتسا ةباجتسا (فوخلا وأ) قلقلاب
 دقف ةيناثلا ةعومجملا امأ ٠ نيباعثلا مضت ىتلا قلقلل ةريثملا فقاوملل
 ةلماعم نع امليف  ىلضعلا ءاخرتسالا تاءارجا ملعت دعب  تدهاش
 بعلي جلاعملا ناك ذا ايح اجذومن تدهاشف ةثئلاثلا ةعومجملا امأ ٠ نيباعثلا
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 1 ليت تنل ٠ كالا نشل ©كاددل ! نكمل

 . - لحارملا نم ةلسلس ىف  ةعومجملا هذه ءاضعأ عجش مث ؛ ريبكلا نابعثلاب

 عم جلاعملا اهب ماق ىتلا تاكرحلا عيمج ديلقتو « نابعثلا نم بارتقالا ىلع

 ٠ قالطالا ىلع جالع ىأ نوقلتي ال ءاضعأ

 ارودناب تربلأ (1 )١١  لكش

 ىلع ناكف « امامت ارشابم جالعلا عاونأ ةيلعاف ديدحت رابتخا ناكو

 نابعثلا فحزي امنيب ةيناث نيئالث ةدمل دعقم ىلع اوسلجي نأ نيصوحفملا
 جالعلا تاعومجم نم لئالق ادارفأ نأ نم مغرلا ىلعو ٠ مهماسجأ قوف
 ءادتقالاب جالعلا ةعومجم ىف درف لك ناف « رابتخالا اوزاتجا دق ىرخألا
 ةفاخملا ضفخل ءادتقالا ةقيرط كلذ هعب «ارودناب» مدختساو ٠ حجن دق

 ٠ ىرخألا تاعومجملا ءاضعأ ىدل نابعثلا نم ةذاشلا

 ىجالع بولسأ كانه كلذ نع الضفو ٠ نانسآلا ءابطأ نم وأ بالكلا نم
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 8ءطوجتمدت21  ىكولسلا عيمستلا وه جذومنب ءادتقالا ةقيرطب هبشلا ديدش

 صاخشألا نيد ام ةلكشم ةجلاعم ةيفيك جلاعملا حضوي ثيح 2« 28عطعدعد]

 ةرمتسملا ةداعالا ىف جلاعملا دلقي نأ ضيرملا نم بلطي مث « ىلثم ةقيرطب

 ٠ نييماصفلا ىضرملل لاعفلا جالعلا ىف ةيئارجالا لخادملا اهيف امب ىرخآ

 قرعملا ءانبلا ةداعا : اعبار

 " ىفرعملا ءانبلا ةداعا وه ىكولسلا جالعلا ىف رخآ ماع لخدم كانه
 ىلع هديكأت ىف ىرخاللا قرطلا نع فلتخيو (0عدن58# 1 عمدقا هددت

 امك ةبيرق تاوئس ىتحو ٠ اهبيكرت ةداعا وأ ةيفرعملا تايلمعلا ىف مكحتلا

 ىلع سفنلاملع ىف ىكولسلا روظنملا زكر (ىناثلا لصفلا رظنا) لبق نم انيأر
 ةيتاذلا تايلمعلا لمهأو « ايعوضوم هسايق نكمي ىذلا رهاظلا كولسلا
 : ىه لاجملا اذه ىف ةقيرط مهأو « ريكفتلاو لالدتسالاك

 ملاع عضو نم : 10(12دهل-ههتمانء !طععهرد» ىلاعفنالا ىلقعلا جالعلا

 ءايسفن اللحم ةيلمعلا هتايح أدب دقو « الذ5 «سيلا تربلأ» ىكيرمألا سفنلا

 ىعادتلاب) ةيرحب نوثدحتي اوناك امنيح. ةيبلس ةروصب هاضرم ىلا عمتساو
 ٠ ةيضرع ةروصب تاريسفت مهل ىطعي ناكو « مهمالحأ صحف عم (رحلا
 ليلحتلاب جالعلا نع اسغرلا مدعب روعشلا هيدل ديازت تقولا رورمب نكلو
 لماوعلا نأ دقتعا امك ٠ هب مستي ىذلا ديدشلا ءطبلا كلذو « ىسفنلا
 ٠ ةيلقعلا ريغ تادقتعملا ىه هاضرم تالكشم تنوك ىتلا ةيزكرملا

 نكلو « ءىم وأ ديج ءىش كانه سيل» : ةريهشلا «ريبسكش» لاوقأ نم
 تامدصلا نأ كلذب «ريبسكش» دصقي ملو « «كلذك هلعجي ريكفتلا

 ىه تامدصلا هذه لوح انراكفأ نأ « انلؤت ال اهبجاون ىتلا تاباصالا وأ

 « كلذ عم «سيلا» قفتيو « انيدل ةيمسجلا ةحارلا مدع فلؤت نأ نكمي ىتلا
 دودر نالكشت اهتاذ ثادحالا اذكو ثادحالا ن انةادقتعم نأ ظحال دقف

 باصي مث هلمع نم الثم لصفي دق صخشلا نأ ظحال امك ٠ اهوحن انلاعفأ

 وه ةفيظولا نادقف نأ ىف صخشلا اذه ركفي نأ ىعيبطلا نمو « ةساعتلاب
 تادقتعملا نأ ىلا ريشي «سيلا» نكلو ؛« ةساعتلاب روعشلا اذه ىف بسسلا

 روعشلا اذه نع ةلوكسملا ةقيقحلا ىف ىه - ةعرسب ىشالتت تناك نا ىتح -
 : ىلي امك ةركفلا هذه «سيلا» حضويو ٠ ةساعتلاب

 روعشلا ىه ةيئاهنلا ةجيتنلا وأ ةبقاعلاو « هبنم ثدح. ةفيظولا نادقف

 ىدم» : تادقتعملا نم ةعومجم ةجيتنلاو هبنملا نيب عقي نكلو « ةساعتلاب

 مس هكا



 نوكأ فوس « ةفيظولا هذه دقفأ نأ عيطتسأ ال انأ « ةفيظولا هذه ةيمهأ
 : نأ ىأ « اذكهو ٠ ٠. ةفيظولا هذه تدقف اذا ةكيس ةلاح ىف

 ٠ جئاتن وأ بقاوع ه تادقتعم هس ةهبنم ثادحأ

 ةيلخادلا تارابعلا ىتح ةيلاعفنالا لكاشملا نم اريثك «سيلا» عبتت دقو

 صخش نم ىل اي» : هسفنل بثتكملا لوقي دقف « (هسفنل ءرملا اهلوقي ىتلا)

 قيرط نع ةيلخاد لكاشم نيقلقلا صاخشألا دلوي دقو . «ةميقلا ميدع

 نأ بجي » : ةرابعلا ىف دسجتت ىتلا كلتك ةيقطنم ريغ تاعقوت مهينبت
 كلت ءوض ىلع ةيجراخلا ثادحألا رسفت مث ؛ «عيمجلا بحب ىظحأ

 : ىلي ام «سيلا» جتنئتسا ةيكينيلكالا هتاربخ ىلا عوجرلابو ٠ تاضارتفالا

 تادقتعملا نم اددع اوقنتعي نأ ىلا انتفاقث ىف صاخشألا لا
 ٠ ةيثالقعلا مدعب مستت اهلكو « ةيلاتلا ةرشعلا

 باشتكالاو قلقلا نم ريبك ردق نع ةلوئسم تادقتعملا هذه .. ب

 : ٠ ةحجانلا ريغ ةيصخشلا تاقالعلاو

 : ىلي امك ةيقطنملا ريغ تاداقتعالا هذهو

 نم تقولا لوط ناسحتساو نملخم بح ىلع لصحت نأ ىغبني ١
 ٠ كل ةبسنلاب ةيمهأ نولثمي نيذلا صاخشألا

 مثالم ءفك صخش كنأ ىلع ةرمتسم ةروصب نهربت نأ بجي 2 ؟
 ٠ مهم ءىث ىف ةبهوم وأ ةءافك لقآلا ىلع كيدل نأ وأ « رجنم

 ةبعرمو ةئيس ةايحلا ودبتسو « تنأ ديرت امك رومآلا ريست نأ دبال  ؟

 ٠ ديرت ام ىلع لصحت ال امدنع ةهيركو

 ناو « ةحماستمو ةبيط ةقيرطب ناسنالا نورخآلا لماعي نأ نيعتي -
 ٠ ديدشلا باقعلا نوقحتسي ءارقح نودساف ةقيقحلا ىف مهف كلذ اولعفي مل

 اهنم فاخت ءايشأو ادارفأ وأ ةرطخ ءايشأ كملاع ىف رهظي امدنع  ه

 ٠ اهيف ريكفتلاب كسفن قياضتو « رارمتساب اهب كسفن لغشت نأ بجيف
 نأ نيعتيو « هيلع مه امم لضفأ ءايّشألاو دارفألا حبصي نأ بجي - 5

 ةعيرم الولحب دجن مل اذا كلذو:  بعرمو ءيم ءىث مهنأ ىلع عهيلا راقلل

 ٠ ةايحلا تاعارصل

 عبنت طوغض نم  ابيرقت لماك لكشب  ةيلاعفنالا كتساعت عبنت ٠
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 اهيف مكجتلا وأ اهرييغت ىلع ةردقلا كلمت ال ىتلا طوغضلا ىهو « ةيجراخ
 رعشت امدنع كسفن ةدعاسم عيطّتست ال تناف « طوغضلا هذه تريغت اذا الا

 ٠ ناودعلاو ةميزعلا طوبهو باثتكالاو قلقلاب

 1 تابوعص نم ريشك ةهجاوم بنجتت نأ لهسلا نم
 ةجتانلا ةباثالا نم لاكشأ ىلع لوصحلا نم رثكأ « ةيتاذلا كتايلوئسمو

 رمت نأ عيطتست الو « ةعيرس ةحار ىلا جاتحت تنأف « ىتاذلا ميظنتلا نع

0 
 رثأو ىوقأ ءىث كل ثدحب  اذو«ةدشب كيلع ةقياسلا كتايح. رثؤت

 ٠ .مويلا ككولسو كرعاشم 0

 ىتاذلا روصقلا قيرط 5 *ةافمبلا ىلع نكي نأ 0 ١

 نأ لوقعملا ريغ نم نكلو ؛ ان نرخ ليوا ةجاح. ىف اننأ كشالو
 امامت لوبقم ءىثل هنا ٠ لبقتلا اذه نود شيعن نأ عيطتسن ال انئنأ .دقتعن

 ريغ كلذ نكلو « ءىش لك ىف ليصحتلاو زاجنالا ىف رمتسنو سقانتن نأ
 كانه نأ «سيلا» دجوو ةقيرطلا هذهيو ٠ كلذب انعنتقا اذا الا ةيلك ىرورض

 تالكسثملا ىوذ نم دارفألا نأ.الا « تادقتعملا هذه ىف ةقيقحلا نم ةاون
 ٠ اهترورض وأ اهتيمهأ ىف ةغلابملا ىلا نوليمي ةيسفنلا

 هذه نم ريثكل انينبت بابسأ ةركبملا اثتلوفط تاربخ انل رسفت امبرو
 وه ائتساعت ببس نأ الا « ءاوسب ءاوس ةيلقعلا ريغو ةيلقعلا تادقتعملا
 قلعتي اميف اهب رعشن ىثلا ةقيرطلا رييغت ائدرأ اذاو « ةيلاحلا انتادفتعم
 ٠ ةيلقعلا ريغ ائتادقتعمل ةيقطنم لثادب دجن نأ ىغبنيف انبسفنأب وأ انتايحب
 « ةيلقعلا ريغ مهتادقتعم ديدحت ىف هاضرم ةدعاسم ىف «سيلا» ادب دقو

 نوذئمؤي تادقتعم نم هاضرم هنع ربعي امل ىبلس لكشب هعامتسا نم الدبو
 . اهل هئالمع رييغت ىلع ممصو ؛ ةيلقعلا ريغ ةعيبطلا لعفلاب هجاو دقف « اهب

 ©هعضلال»ع  ىرعملا ىسفنلا جالعلاب ىلاعفتالا ىلقعلا جالعلا ىمس دقو

 طامئأو ةفرعملا وأ تادقتعملا ليدعت وه ىزكرملا هفده نآل . 29, ط8:ةمإ'

 هاضرم لدبتسي نأ ىف «سيلا» بغر دقف كلذ عمو؛فيكتلا ةئيس ريكفتلا
 :ةلاعفلا ةيصخشلا تاداعلاو لدابتملا ىصخشلا كولسلا ىمازهنالا كولسلاب
 لأسي ناك؛ لزنملا ىف اهؤارجا نكمي ىتلا ماهملا ضعب هاضرمل ىطعيام اريثكو
 ىنعملا اذهبو ٠ دبتسم بيرق عم فلتخي وأ « نيعم خيرات نع ادحأ ليمعلا
 ريثك رعشيو « ايكولس ايفرعم اجالع ىلاعفنالا ىلقعلا جالعلا رابتعا نكمي

 امد مابا رصف



 ةيفرعملا «سيلا» ةقيرط نومدختسي امدنع ةحارلاب نييكولسلا نيجلاعملا نم

 ةيكولسلا قرطلا تمدختسا دقو ٠ ةيجالعلا مهتطخ- نم اعزج اهفصوب

 ٠ ماصقلاو نمزملا بضغلاو ناحتمالا قلق جالع ىف حاجتب ةيفرعملا

 ريكفتلا طامنإ ىلع ةريثابم نويفرعملا نويكولسلا نوجلاعملا زكريو
 ' تايلمعلا وأ ةيفخلا عفاودلاب مامتها مدع عم) اهليدعتو ةيروعبشلا
 ةقيرطو) ىفرعملا ءانبلا ةداعا ةقيرط زيمي ام مهأ الا كلذ امو « (ةيروعشاللا
 ٠ ىرخآلا ىسفنلا جالعلاو كولملا ليدعت قرط نع (اهمهأ «سيلا»

 تاذلا طبض تاءارجا ؛ اسماخ

 تاذلا طبض تاعارجا مادختسا ىكولسلا جالعلا ق تاروطتلا ثدحأإ
 « اراشتسم هفصوب ةقيرطلا هذه ىف جلاعملا لمعيو « 5ها“ءهدنمأ ممهعوةسم

 « الثم نيخدتلا نع فقوتلا وأ نزولا دقفك ةصاخلا مهفادهأ ءالمعلا ددحيو

 . مهب ةصاخلا ميعدتلا لئاسو مهسفنأب ءالمعلا عضي امك

 : ىلي امك مهجمارب ىف ةهجوم ةيئارجا تاوطخ ءالمعلا مدختسيو

 كولسلا معدي ال نيح ىلع ؛ ايباجيا بوغرملا كولسلا معدي ١
 ٠ ىبلسلا

 ٠ بوغرملا كولسلا ققحت اذا طقف ميعدتلا ثدحي  ؟

 لامتحا .دادزي ىتح كلذو مهتائيب ىف مهسفنأ ءالمعلا مكحتي م

 1 ٠ بوغرملا كولسلاب مايقلا

 بوغرملا نزولا ىف مكحتلا اراشتنا تاذلا طبض جمارب فادهأ رثكأ نمو

 ةيثيبلا تاراشالا بيترت ةدامعا قيرط نع (لدتعملا لكآلا) ددصلا اذه ق

 ايروعش مكحتلا اهيف متي ىتلا مايألا نم نيعم ددع دعبو . لكألا ريثت ىتلا
 عون ءارشك ميعدتلا عاونأ ضعبب هسفن ليمعلا ءفاكي « لكلا ةيمو ىف
 ٠ الثم سيالملا نم ديدج

 « ةيزمرلا تآفاكملا ماظن ام ةقيرطب - تاذلا طبض تاعءارجا هبشتو

 ةيفنتب ءالسعلا موقي ذا  ةسسؤم ىف اهؤارجا متي جمارب تسيل اهنكلو
يصنلا ءادسا وهف نيجلاعملا لمع امأ « مهب صاخلا ميعدتلا

 نولخدتيو « ةخ

 ا ةاله



 جالعلل .ةينفلا ق ,رطلا دحأ وهو ةقووتأ#ع 1هلملدع ىديكوتلا بيردتلا .

 عم جذومنلاب ملعتلاو ىئارجالاو ىديلقتلا طارشالا نيب عمجيو « ىكولسلا

 نيب تاقالعلا ءانثأ قلقلا ضفخ ىلا فدهيو ٠ تاذلا طبض تاءارجا
 ىف حلصي امك 50121 5/15 ةيعامتجالا تاراهملا ريوطت عم «؛ صاخشألا
 دق كلذ نأ عمو « دومجلاو لجخلاو ىباحسنالا كولسلا ىلا ليملا تالاح

 نوبغريو ةلكشم كلذ ىف نوري ءالمعلا ءالؤه لثم ناف اذاش اكولس دعي ال

 ٠ اهيلع بلختلا ىف

 لصحي ىتلا ةيعامتجالا تاهجاوملاب طقف ىديكوتلا بيردتلا متهي الو
 اضيا مدقي هنكلو « رخآ صخش نم ايازملا ضعب ىلع اهقيرط نع درفلا
 ثيدح. ءاقلا « دارفألل ةيحتلا ميدقت : لثم ةديدع ةلاعف قرطب بيردتلا
 تادقتعملا-نع ريبعتلا « بحلاك ةيباجيالا تالاعفنالا نع ريبعتلا « ريصق

 - ٠> ةحارصو ةيباجيا رثكأ ةقي

 ىديكوتلا ريغ كولسلاو ىديكوتلا كولسلا نيب ةئراقم ءارجا نكميو
 رارصالا وأ ديكوتلاب مستي ىذلا صخشلاو ٠ ىناودعلا كولسلاو ( عضاخلا)

 تابلطلا ضفري « ةيعرشلا هقوقح نع عفادي « ةيقيقحلا هرعاشم نع ربعي
 ٠ نيرخآلا نأش نم للقي وأ ددهي وأ نيهي ال هنكلو « ةلوقعملا ريغ

 ٠ عما ةممهن(م» تاذلا ةبقارم ةيلمعب ىديكوتلا بيردتلا ف ضيرملا موقيو

 « تاذلا مازهنا اهيلع بترت ىتلا ةيعامتجالا هتاهجاوم نع تايموي بتكي وأ
 سرامي نأ نكميو ٠ ليدعتلا بلطتي ىذلأ هكولسب ىعو ىلع نوكيل كلذو
 ةيذغتلا وأ ةحيصنلا هل ريخألا مدقيو « جلاعملا بتكم ىف ىمازهنالا كولسلا
 ةرثؤملا هجولا تاريبعتو توصلا تاربنب قلعتي اميف 760030ع ةدترملا

 ٠ ةرثؤملا ريغو

 جذامن ىطعي امك « لاعفلا ئعامتج.الا كولسلا ةداع جلاعملا حضويو
 هتسرامم وأ هتاذ كولسلا راركت ىلع ضيرملا عيجشتب كلذ دعب موقيو « هل
 نكمي امك ٠ ةدترملا ةيذغتلاب جلاعملا موقي ءانثألا هذه ىو ؛ وه انمك
 ضعب راودأ ليثمتب موقت نأ ىديكوتلا بيردتلا ىف ةكرتشملا ةعومجملل
 عضاخلا موقي نيح ىلع « جاوزألا وأ ءابآلاك مهتايح ىف نيمهملا صاخشألا
 ٠ ىكولسلا عيمستلا ةيلمع ىمست ىهو؛هب طونملا رودلا ةسراممب بيردتلل

 تادقتعم هيدل ضيرملا نأ ىلا رخآآ ىلا نيح. نم جلاعملا ريشي نأ ىغينيو
 ةجاحلا تادقتعملا هذه نمضتتو « اديكوت لقأ .هنوك ىف رثؤت ةينالقع ريغ
 ريغو « لامكلا ىلا عزنت ىتلا رظنلا تاهجوو « نيرخآلا نم لوبقلا ىلا

 معا 008 انين



 بيردتلا ىف ىلاعفنا ىنالقع وا قرعم رصنع رفاوت ىلا ريشي امم كلذ
 * ىديكوتلا

 ريغ تابلطلا ضفر ىلع ءالمعلا ةدعاسمل امهب ىصوي ناتقيرط كانهو

 : امه نوحوحل سانأ اهبلطي ىتلاو ةلوقعملا
 ىف صخلتيو 8:هالعم» 26عم20 (رركملا) فعضملا لجسلا ةقيرط ١

 رييغت نود ةرابعلا هذه رركي مث « ةدحاو ةرابع ىف هيأر نع درفلا ريبعت

 ائيش كعيبي نأ صخش دارأ اذاف ٠ بلطلا اذه هنم بلطي ةرم لك ىف

 اهتاذ ةرابعلا هذه رركتو « «ىدنع ةعلسلا ةذه نا» : هل لقتلف « كمزلي ال

 . هتعلس ءارش عئابلا كنم بلطي ةرم لك ىف

 ةقيرطلا ةذه َْق موقتو : 10 عوزسع ضومخلا وأ ةيمعتلا ةقيرط موا

 تمهف دق كنأ نيبت ىتح كلذو « هتغايص ةداعا لالخ. نم بلطلا راركتب

 هضفرت كنكلو « بلطلا اذه ضرعُي ىذلا صخشلاب متهت كنأو « بولطملا
 نيعم مليف ةدهاشلل هعم باهذلا زيزع قيدص كنم بلط اذاف « كلذ عم

 ىف

 نأ كنكميف « اهزجنت نأ دبال ةديدع لامعأ كيدل ناك نكلو « امنيسلا

 ىف هميدقت نم دبال المع ىمامأ نكلو « اضيأ انأو « .جرخت نأ بحت تنأو

5 مداقلا عوبسألا امئيسلا ىلا بهذن ال اذامل « حابصلا
 

 ىعامجلا جذلعلا د

 جلاعملا : طقف نيدرف ساسأ ىلع اهضرع قبس ىتلا تاجالعلا متت

 جالع جلاعملا عاطتسا اذا ةدع ايازم كانهف كلذ عمو « ليمعلا وأ ضيرملاو

 راشتنا  ةريخآلا تاونسلا ىف  داز دقف ٠ دحاو تقو ىف درف نم رثكأ

 ةرشع نم رثكأو جلاعملا نم نوكملا 6:هانو وزعم طءرهرتإت ىعامجلا جالحلا

 * صاخشأ

 ىعامجلا جالعلا ايازم
 ؛ رثكأ ىغرم ىربف « ةيفاك ةروصب تقولا لالغتسا جلاعملل نكمي ١

 ٠ لقأ ارجأ مهنم لك عفدي
 نأ نيرخآلاب لاصتالا ىف ةبوعص نوهجاوي نيذلا ىضرملل نكمي  ؟

 ٠ الاعف ارشابم العافت اوسرام.

 ىثح نيرخآلا نم ةيعامتجا طوغضل ىذرملا ضرعتي نأ نكمي - م

 ٠ اوريغتي



 . ةلثامم لكاشم مهيدل نيرخآلا نأ نوفرعي امدنع ىفرملا حاتري - ؛
 كلذو « ةصاخلا مهلكاشم لحل لئادبلا اوملعتي نأ ىضرملل نكمي  ه

 ٠ نيرخآلا كولس ةدهاشم قيرط نع

 مدختست جالعلل ةقيرط وأ ىرظن لخدم لك ناف ةيلمعلا ةيحانلا نمو
 قرطلا مدختستو « ىعامتجا قايس ىف اضيأ قبطت نأ نكمي دارفآلا عم
 امئادو « تقولا راصتخال ةليسو اهفصوب تاعامجلا ىف اساسأ ةيكولسلا
 ضيرملاو جلاعملا نيب ةقالعلا ىف امم ريثكب تاعوسجملا هذه ظفتحت
 دكؤت ةيعامجلا ةيجالعلا قرطلا نا لب * ىدرفلا جالعلا ىف ةدوجوملاو
 عبرأل ىلي اميف ضرعنسو ٠ ةعومجملا ءاضعا نيب لعافتلا ىلع اهعيمج
 « ةهجاوملا تاعامج « ةيساسحلا بيردت « ةيسفنلا ةيليثمتلا : ىه قرط
 . ىرسألا جالعلا

 ةيسفنلا ةيليثمتلا : الوأ

 داور دحأ (145.0-19174) 34020520 ونيروم» ىسفنلا بيبطلا دعي

 هذه نع اديعب  «ونيروم» مامتها أشن دقو « ةلجترم.ليثمت ةكرش 0١
 مورتمطمةعوتمه ةيسفنلا ةيليثمتلا هامسأ ىعامجلا جالعلا نم عونب هب رجتلا

 امك مهرعاشم ةيجدلعلا ةعومجملا ءاضعأ دسجي ةيسفنلا ةيليثمتلا ىفو
 ةيليثمتلا زكرت امئادو ٠ راوحلا نولجتري « ةيحرسم ىف نيلثمم اوناك ول
 تايصخشلا راودأب نورخآلا موقيو « دحاو ضيرم لكاشم ىلع ةيسفنلا
 فشكت راودآلا هذه لثم نأ «وئيروم» دقتعاو ٠ ضيرملا ةايح ىف ةمهملا
 ول.امم ةيلعاف رثكأ ةروصب ريبعتلا نم مهنكمتو « ةقيمعلا ىضرملا تالاعفنا
 ٠ ظافلألاب مهرعاشم نع ريبعتلا اولواح

 ل01 ةآرملا ةقيرطع ىه رودلاب مايقلل ىرخأ ةقيرط كانهو
 هسفنل ةيؤر درفلا اذه ىطعي امم « رخآ اوضع ةعامجلا ءاضعأ دحأ فصي ذا
 امئادو ٠ جلاعملا وه ةيسفنلا ةيليثمتلا جرخم نوكيو ٠ نورخآلا هاري امك
 «ونئيروم» دقتعا دقو ؛ روهمجلا مامأ حرسم ىلع ةيسفنلا ةيحرسملا متت ام
 اهوأر اذا ةصاخلا مهلكاشم لحب اوديفتسي نأ روهمجلا نم دارفآل نكمي هنأ
 ٠ حرسملا ىلع لثمت

 ةيساسحلا بيردت : ايناث

 « 7" ت» ةعامجب 562516011 1هنهنمق ةيساسحلا بيردت ةعامج ىعدت

 د ممل اس



 ىريدم لعجل ةقيرط تأدبو ٠ 15497 ماع تسسأتو « بيردتلا ىلا ةبسن

 دعب اميق ترهدزا اهنكلو. « نيرخآلاب مهتاقالع ىف ةيساسح رثكأ لامعألا
 ىف نوبغري نيذلا صاخشألا ةدعاسم ىلا فدهت « ةيميلعت ةكرح. اهفصوب
 ٠ ديج لكشب مهفئاظوب نوموقي مهنأ مغرب « ةيصخشلا مهتاقالع نيسحت

 ثدحتلاو « مهسارح نع ىلختلا ىلع (ت) ةعامج- ءاضعأ عجشيو

 نيب لعافتلا ةيلمع ىلع زيكرتلا نوكيو ٠ تاصناب عامتسالاو « ةحارصب
 نوكرتشملا عجشي لعافتلا روطت املكو « هءانثأ ةجتانلا لكاشملاو نيكرتشملا
 ٠ ةيقيقحلا مهتاكارداو مهرعاشم ليلحتو ؛ مهتاباجتسا صحف ىلع

 نوكيف «هجول اهجو جلاعملا» رود نع بردملا وأ دئاقلا رود فلتخيو
 قيلعتلا ةيرح نيرخآلا ءاضعاألل نوكيو « ةعامجلا ىف الماك اوضع بردتملا
 نويردتملا ضرفي نأ ىرورضلا نم سيلو ٠ هتاباجتساو بردتملا رعاشم ىلع
 مهنأ نم مغرلا ىلع « نيرخآلا نيكرتشملا ىلع مهراكفأ وأ مهتابغر
 بسانم ريغ رهقل اضرعم ءاضعألا دحأ ناك اذا نايحاألا ضعب ىف نولخدتي

 ٠ ةعامجلا ىقاب نم

 ةهجاوملا تاعامج : اثلاث

 ؛ ىعامجلا جالعلا لاكشأ نم لكش ظهءماساعت“ عممانم5 ةهجاوملا تاعامجم

 اضعب مهضفعبب طابترالا ىلع  ةقيرطلا هذه ىف  ةعامجلا ءاضعأ ججشيو

 ىف ثدحي امم لضفأ لكشب مهسفنأ نع اوربسي نأو « ةقيثو ةجيردب
 لوصأ ةدع.نم ةقيرطلا هذه تمن دقو ٠ دارفألا نيب ةيداعلا تالعافتلا

 ىف ةمدختسملا قرطلا نع ةينفلا اهقرط زييمت امئاد بعصلا نمو « ةلصفنم

 تاسسؤملا ىف اريثك ةهجاوملا تاعامج مدختستو ٠ بيردتلا تاعامج
 لمحتلا قابس اهلاكشأ دحأو 2« ثادحألا تايحالصا ىف ةصاخبو « ةماعلا

 (نيكرتشملا مون ردني ثيحب عوبسألا ةياهن ىف ةليوط ةسلج ىهو «( قطوه

 مهتعنقأ نع ىلذتلا ىلع نيكرتشملا دعاسي فوس بعتلا نأ ضارتفا ىلع
 ٠ نيرخآلا ىلع احاتفنا رثكأ نوحبصيو.ةيعامتجالا

 نأ نودكؤي ةهجاوملا تاعامجو بيزدتلا تاعامج نم لك داقن نكلو
 « تاغامجلا هذه لثم ىف كارتشالا ةيفيك طقف ماضعألا ملعت ةعامجلا ةبرجت

 اهلقن بعصي تاعامجلا كلت ىف ةملعتملا ةراهملاو راصبتسالا نأ نودكؤي مهف
 نم صالخالاو لماكلا حاتفنالا رانتعا ردني ثيح « ةيعقاولا ةايحلا ىلا
 ٠ لئاضفلا

 دعب احاجن رثكأ مهسفنأ نوري نيكرتشملا نا ثوحبلا ضعب ضرتفتو



 لقأ ةرورضلاب نوحبصي ال مهنأ ةشهدلا ريثي ام نكلو :« ةعامجلا ةبرجت

 اذا هنأ هادؤم نساك رطخ اصيأ كانهو ٠ مهريكفت ىف احتفت رثكأ وأ ابصعت

 مخضتت دقف ميلس لكشب اهعم ةعامجلا لماعتت ملو درفلا ءاطخأ تفرع
 ةنراقملاب ءىس روعش كرتشملا ىدل رمتسي نأ نكميو « لحت امم رثكأ لكاشملا
 تاعامجب ىصوي ال بابسالا هذهلو ٠ جالعلا ىف كارتشالا لبق هتلاح ىلا

 ىوتسملا نم ةيلاعفنالا لكاشملا ىوذ صاخشألل ةهجاوملا تاعامجو بيردتلا
 ٠ ديدشلا ىلا لدتعملا

 ىرسألا جالعلا ؛ اعبار

 كولسلا ثادحا ىف ةمهم ةليسو ةرسألا نا نيثحابلا نم ريثك دقتعا
 تايمانيد نآ كلذ ٠ :لاسفط#ا ىدل ةصايخنو هب ظافتحالاو برطشملا
 نال « درفلا ضارعأ نع  ريبك دح ىلا  ةلوئسم دعت ىرسألا لعافتلا
 اسيسأتو < ربكأ برطضم (ماظن وأ:) قسن ىف اءزج نوكي ام ابلاغ درفلا
 . جالعلا ةيلمع ىف ةرسآلا ءاضعأ ضعب نيجلاعملا نم ريثك مدختسي كلذ ىلع
 قيرط نع ةبرطضملا تاقالعلاو تالعافتلا ديدحت ةرسألا وجلاعم لواحيو
 ٠ اهليدعتل اقرط نوحرتقيو ؛ اهئاضعأ عيمج عمم ثدحتلا

 مهرعاشمو مهتابغر نع ريبعتلا ىلع ةرسآلا ءاضعأ جلاعملا دعاسي امك

 نورركي جلاعملا مهلعجي نأ نكميو « اضعب مهضعب ةحضاوو ةرشابم ةروصب
 مث « ويديفلا ىلع امئاد ىرسألا جالعلا تاسلج لجستو ٠ تالعافتلا هذه
 ىف ةفيفطلا قورفلا ةيؤر لافطالاو نادلاولا عيطتسي ىتح اهليغشت داعي
 , تقولا رورمب نيرخآلا هاجت مهكولس

 ىسفنلا جالعلا راثآ مييقت 0

 ضرعتي هنأل كلذ ٠ ىفنلا جالعلا ةيلعاف سايق ناكمب ةبوعصلا نم
 ةعيبط « جلاعملا ٠ ضيرملا : نم لكب لصتي ام اهنم ةديدع تاريغتلل
 تاذ ىضرملل وأ نيجلاعملل ةيتاذلا ريراقتلا .نوك# نأ نكميو ٠ بارطضالا
 داز دقل « ةيلعافلا ىلع هيزن ليلد اهذأ ىلع فصوت ام اردان اهنكل « ةميق
 تاسايقلا رثاتت نأ نكميو ؛ مهتادوهجم ةميق تابثاب نيجلاعملا مامتها
 «اعادو  اسيحرم ريثأت» ىمسي امب ضيرملا اهدروي ىتلا ةيتاذلا
 ليم مهيدل نوكي جلاعملل « ابحرم» نولوقي امدنعف ؛طعا80006-10)”* هلاععأ

 امدنعو ٠ ةدعاسملا ىلا العف نوجاتحي مهنأ نايبل ؛ مهلكاشم ميخضت ىلا

 بيف ةغلابل ىلا ليم مهيدل .وكي جالعلا ةياهن ىف «اعادو» نولوقي
 مهسفنأ اوعنقيلو « جلاعملل مهريدقت راهظا لجأ نم نسحت نم هب نورعشي
 . امهعقوم ىف اقفنأ دق لام او تقولا ناب

 د ةهم84



 0 ىسفنلا جالعلا مييقت  بماق ىنل بتالوحملا نم ددع كابنهق كلذ عمو

 سددحم نيلاؤس نع ةياجالا تاساردلا هده لثم لون

 ١ ىمفنلا جالعلا ديفي له "

 ؟  ىسددلا جالعلا ف فريع نم لضفأ ديفت ةفيرط ىأ ©

 ؟ ىسبفنلا جالعلا ديفي له

 ةريبك تايمك ماع لك ملاعل' دالب فلثحم ىف ىبقثلا جالعلا ىلع قفس
 هفصوب ىسفتلا جالعلا ناق كلذ عمو لمالاو دهجلاو تقولاو لاملا نسم

 هيملع كوكشل صرعد املاط كولسلا رييعتل ةليمو

 140١ ماع َق ىسفنتلا جالعلا ةيلعاب ىلع هقنعأو موجه ىوفأ أدبو

 ةدع ىلع تيرجأ تاساردل حسمت ماق ثيح ٠ ((كنزيأ زئاه» ةطاسوب

 5 اوجلاعي مل وأ ىسفنلا جالعلا اوزاتجا سذلا صاخشالا نم فالآ

 جتنتساو ٠ اوجلوع نس ةيبلاع عم ىمفنلا ليلحتلا قرط تمدختساو
 نونسحتي نييباصعلا نم 710 ىلاوح نأ  حسملا اذهل ةجيتن  «كنزيأ»

 تاجاتنتسا تدقن دقو ٠ هوقلتي مل مأ جالعلا اوقلتأ ءاوس نيماع لالخ ىف

 دقف « اهلوح لدجلا نم اريبك اردق تراكأو 3 ةفلتخم سسأ ىلع «كنزيأ»

 لهاجت امك « ةيصخشلا تاريغت الفغم كولسلا ىف تاريغتلا ىلع زكر

 اوقلت دق اجذاع قلتت مل ىتلا تائفلأ تحت اوجرردنا نمم ا!ريثك نأ ةقيقح

 مدختسا «كنزيأ» جئاتن ىلع موجهلا ىفو ٠ مهئابطأ نم ةدعاسم ةقيقحلا ىف

 ىلاوح نأ نم مغرلا ىلع هنأب هجاتئتسأ تغوس ثدحأ تاسارد «نج.ريب»

 40# ىلاوح كانه ئناف « جالع تود ايئاقلت نونسحتي نييباصعلا نم

 ' ٠ جالعلاب نونسحتي

 ٠ اؤالا/ ماع « ةذهصلاط 2 01385 سالج نسج 2« ثيمس ىرام» نم لك

 ةقباس ةصارد ١4 اللح دقف ؛ ليكم هل قبسي مل امهتسارد لاجم ناكو

 تاعومجم عم (ابيرقت صخش ؟هر..٠) اجالع تقلت تاعومجم تنراق

 اريبك اددع ثمضو 2 (ابيرقت صخش ؟هرء.٠) جالعلل مضخت مل ةطباض

 ٠ ىعامجلا جالعلا تاسارد تدعبتسا اهنكلو ؛ ىدرفلا جالعلا قرط نم
 ؛تاذلا ريدقت ؛ لثم ةنيعم تالاجم ف قورفلا سايقب تاساردلا هذه تماقو

 ماقو ٠ ىجولويزيفلا باصعنالا ؛ ةمردملاو لمعلا ىف زاجنالا ؛ قلقلا
 طسوتم ةئراقمد كلدو ٠ هس ,د لك ىف ةيحالعلا راثآلا سايقب ناثحابلا

 صحشلا نأ اجتئتس'و هطبصل هعومجمل عم جالعلل ةجيتد ثداحلا ريغتلا
 وقلت مل سدلا كثلوأ سم رصفا لاح ق حبصا جالعلا ىقلت ىدلا طسوتملا

 هب ةى4ه



 ىسفنلا جالعلا قرط نيب ةلمضافملا
 قرطلا روصق بئناوجو ةصاخلا مهقرط ايازم ةداع نوجلاعملا دروي

 ىمانيدلا ىسفنلا لخدملا ىلع امئاد ضرتعيو « لاحلا ةعيبطب ىرخألا
 «ىقرأ ىلقعري كِفت ىلا جاتحيو ادج فلكم وه ثيح نم (ىسفنلا ليلحتلا )
 ضارعألا عم نولماعتيو نويلآ مهنأب نويكولسلا نوجلاعملا مهتي نيح ىلع
 ٠ ةسيئرلا بابسألا نم رثكأ

 ةقيرط ةيأ : لاؤسلا نع اهتباجا ىف اعانقا تاساردلا رثكأل ةبسنلابو
 ' هارجأ ىذلا حومطلا ليلحتلل ىرخأ ةرم رظنن نأ بجيف ؟ لضفأ جالعلل
 هجوب ىسفنلا جالعلا ةيلعافل مهسايق .ىلا ةفاضالاب « «سالج « ثيمس»

 اهنأ نم مغرلا ىلع « ةدعاو امهتاجاتنتسا تناكف « ةقيقدلا تاليلحتلا
 قورف ترهظ دقف « جالعلا نم عون لضفأ لوح لادجلا فقوت نأ لمتحي ال
 ٠ ةفلتخملا تاجالعلا نيب ةيلعافلا ىف قورف رهظت مل وأ ةفيفط

 ةصصخملا تادلجملا نم مغرلا ىلع : «سالج « ثيمس» ركذي امكو
 ثحنلا اذه جئاتن ناف ىسفنلا جالعلل ةفلتخملا سرادملا نيب ةيرظنلا قورفلل
 0 جالبعلا عاوئأ فلتخم نع ةجتانلا راثألا ىف ةهفات قورف نع تشك دق

 ىسفنلا جالعلل ةنيعم ةقيرط قوفتل ةطورشملا ريغ ماكحألل غوسم كانه سيلو

 1  بيردتلاو ملا ةسايسب ماجا ةاباعدالا لك كلذكو 4 مريع ىلع

 ةرشتنمو 2 ةيملعلا 0 فلتخم ىف ةأزجم ثوحبلا 5 نا 2 هتابثا

 اهيلا لوصولا نكمي ال ىتلا ريراقتلاو بتكلاو تارشنلا نم ريبك ددع ربع
 ٠ ةلوهسب

 - ىضرملل حسم دعب - نيثحابلا نم ىرخأ ةعومجم تجتنتسا دقو
 نم عون ىأ.حاجن ىف ىماسأ رودب موقت جلاعملاو ضيرملا نيب ةقالعلا نأ
 ةريبخ هنأ ىلع نيصوحفملا ةيواز نه ىسقنلا جالعلا ىلا رظني» ٠ جالعلا

 همامتهاو همارتحاو :جلاعملا ءافد وه ةيمهأ رومألا رثكأو « ةقيمع ةيصخش

 تاموقم هنأ ىلع كلذ لك رهظو 2 «صوحفملا اهكردي امك هطاشنو هتءافكو

 ٠ ىضرملا هررقي ىذلا رييغتلا ىدم ىف ةمهم

 جالعلا نم انيعم اعون نأ ىلع عنقم ليلد رفاوت مدع نم مغرلا ىلعو
 لماوع كانه نأ نوثحابلا دروأ دقف تالحلا عيمج ىف حاجنب قوفتي

 :ىه لماوعلا هذهو ىسفنلا جالعلا ىف لاعفلا رييغتلل ةادأ دعت ةنيعم ةكرتشم

 - ةههككا دس



 ءالمعلا .تاعقوت نأ امك « جلاعملا مهدعاسي نأ ءالمعلا عقوتي ١

 اموقم دعت ةحجانو كولسلا نم ةديدج عاونأ ذيفنت ىلع نوردقيس مهنأب
 ىلع دمتعي ىذلاو ىكولسلاو ىسفنلا جالعلا نم لك ىف رييفتلل الاعف
 ٠ راصيتسالا

 ىف اريغت ملاعلا نع ةيفيكتلا ريغ تادقتعملا ريغت لهسي نأ نكمي - ؟
 ليمعلا عجشي نأ حماستملا هاجتالا ىذ ىمانيدلا جلاعملل نكدي امك« كولسلا
 نكميو ٠ الثم ىمئجلا كولسلا وحن هرظن تاهجو ىف ريكفتلا ةداعا ىلع
 دوقي الآ ىقطنملا ريغ ريكفتلا ىلع زكري ىذلا ىلاعفنالا ىلقعلا جلاعملل
 قرطلل نكميو ٠ كلذك ىكولسلا ريغتلا ىلا لب طقف تادقتعملا ىف ريغت ىلا
 فقوم وأ عوضوم نع ليمعلاتادقتعم ريغت نأ مظنملا نيصحتلا لثم ةيكولسلا
 نأ ةيئارجالا ةقيرطللو جذومنب ءادتقالا ةقيرطل نكميو ٠ اذاش افوخ فيخم

 .٠ ىعقاولا ملاعلا َْق ميعدتلا ثودح تالامتحا نع ( طيمعل | ربخت

 ىفو « مهل جلاعملا لبقتل ةجيتن مهتاداقتعا نم ءالمعلا ريغي دق » 
 نورداق مهنأ نم) جلاعملا بناج نم تاعقوتلل نوكي ىكولسلا جالعلا ةلاح

 امئاد ىباجيا ريثأت (ايعامتجا بوغرملا ريغ كولسلل ىباجيالا رييغتلا ىلع
 ٠ ءالمعلا تاهاجتا ىلع

 ريثك ةلاح ىفف « ةيعامتجالا ةايحلا ىف تاراهم ءالمعلا روطي -
 اجذومن جلاعملا مدقي نأ نكمي ىكولسلا جالعلاو راصبتسالاب جالعلا قرط نم
 جالعلاك ىرخألا تاجالعلا ةلاح ىق امأ « رهاملا ىعامتجالا لعافتلل الاعف
 وأ رعاشم لوبق وأ ةمعالم نع ةدترملا ةيذغتلا ناف ليمعلا لوح زكرمملا

 ٠ اهب روطتتو ةيعامتجالا تاءافكلاب ىقترت نأ نكمي ةنيعم راكفا

 كولسلا رييغتل ةيسفنلا قرطلا ىف ةريثك ةكرتشم رصانع كانهف مث نمو

 تائم نم مغرلا ىلعو ٠ ةلهو لوال ودتَي امم ربكأ لكشب اهل انضرع ىتلا
 ةضيفتسملا ثوحجتلا ناق © ىسفنلا جالعلا ةيلعاف نع تيرجأ ىتلا تاساردلا

 ةيجالعلا لخادملا فلتكملا ةيبسنلا ةيلعافلل مظنملا صحفلا ىلا فذهت ىتلا

 ةضيفتسم ثوحب ءارسجا ىلا ةسام ةجاحلاف اذلو ء ارخؤم الا ادبت مل

 ٠ يسفنلا جالعلا قرط فلتخم نيب ةلضافملل

 ىجولويبلا جالسملا 5

 مكحتلا لالخ كولسلا ىف تارييغت ثادحا نويسفنلا نوجلاعملا لواحي

 - مملا/ل ل



 : كولسلا رييغتل قرط ثالث ىجولويبلا 36 لمشيو ٠ ملا ىف ةيئايميكو

 اهتيلعاف تتبك تتبثأ ا ةريخآلاو ىسفنلا رثألا تاذ ريقاقعلاو (لدجلا نم

 مهيدل نمم صاخشالا» نم ريثك ضارعأ فيفخت ىلع ةدعاسملا ىف ةريثملا

 ٠ ةيلاعفنا تابارطضا

 ' ليمت ةيسفنلا تاجالعلا نأ نم مغرلا ىلع هنأ ركذن نأ قئاشلا نمو

 تفشتكا دقف « كولسلا نع ةيرظنلا تائيوكتلا نم ةقتشم نوكت نأ ىلا

 جالملا ةيلعاف تدأ دقف كلذ عمو « ةفدصلاب اساسأ ةيجولويبلا تاجالعلا

 ةيئايميكلا (تامزيناكيلا) تايلألا نع ةدعاو ةديدج تايرظن ىلا ريقاقعلاب

 ٠ كولسلا رادصا ىف خملا اهيف لخدتي ىتلا

 ىجنشتلا ىبرهكلا جالعلا 1

 - نرقلا .اذه تاينيثالث لالخ  نييبوروألا نيثحابلا نم ديدع ادب
 نقحلا لالخ نم تاجنشت ثادحا قيرط نع ماصفلل ىبيرجتلا جالعلا

 ثادحا قيرط نع ىماصفلا ءافش نكمي هنأ اودقتعاو « ةفلتخم تايواميكب

 وجوأ» ىلاطيالا ىسفنلا بيبطلا ناك ١99 ماع ىفو ٠ تاجنشتلا هذه

 ىلع ةفدصلاب رثعو 2« 8م116مو9 عرصلاب امتهم « 10 0161 ىتيلريس

 هترايز دنعف « ة5ءادن:05 ةيضرملا تابونلا ثادحا ىف ةيلعاف رثكأ ةفيرط

 ىلا هجوت ةيبرهك تامدصل ةجيتن ىعولا نع بيغت تاناويحلا دهاش رزجم
 ماصفلا ىفرم ىلع !روف ةقيرطلا هذه «ىتيلريس» برج كلذ دعب ٠ سارلا
 ظامعاممعمدخت از 98 1عرهمز' 06019 ىجنشتلا ىبرهكلا جالعلا أشن انه نمو

 . 5طمءاع امعدطصمعاغ ةمدصلاب جالعلا وأ

 باكتكالا تالاح عم اساسأ نهارلا تقولأ ىق ةم .٠ جالعلا مدختسيو
 ةمدصلا ءارجا متيو ٠ ىرخألا تاجالعلل ةباجتسالا ف لشفت ىتلا دّيدشلا
 « تالضعلل ايخرم اراقع ىطعي مث ؛« ردخمب ضيرملا نقحي : ىلي امك
 اهتامدك وأ ماظعلا روسك بنجتل ةدضنم قوف ديقي وأ « ريرس ىلع ىقلتسيو
 مث « ضيرملا سأر ىبناج ىلع نايبرهك نابطق عضويو « تاجنشتلا ءانثأ
 ىذلا جنشتلا هبشي اجنشت ثدحيل خملا ىلا نيتيئاث ةدل ىبرهك رايت ررمد
 بايغ نم ةرشابم ةلاح ىلا ةمدصلا ىدؤتو ٠ ىربكلا عرصلا ةبون ىف ثدحي
 تامدص رشع ةداعلا ف ضيرملا ىقلتيو ٠ ةرركتم تاجنشت اهعبتت ىعولا
 ٠ ابيرقت عيباسا ةثالث ةرتف ىف

 ب 6مرإ ا



 ةدعل دايقلا سلس وأ ةيبلس ةلاح ىف ضيرملا لظي ىعولا ةداعتسا بقعو

 ثادحألا وأ اهتاذ ةمدصلا ركذت عيطتسي الو اكبترم نوكي ابلاغو « .مايأ

 ةركاذلا ىف فلت ثودح. تبثو ٠ هدعب وأ ةرشابم جنشتلا لبق تثدح. ىتلا
 ىئاورلا «ىاوجنمه تسنرا» دكأ دقف « تالاحلا ضعب .ىف اضيأ ىدملا ةليوط

 اذه نأ « هب ملأ باكتكال ةجيتن ةمدصلاب جالعلل ضرعت ىذلا ىكيرمألا

 ٠ ىدملا ةليوط تايركذلا نم هنوزخم وحمب ةيباتكلا هتايح رمد دق جالعلا
 خملا نم طقف دحاو بئاج ىف تاجنشت ثدحت جالعلل ةديدج ةقيرط كانهو
 ةقيرطلا هذه نع جتنيو « (رطيسملا ريغ ىوركلا فصنلا نوكي امئادور
 ٠ ةركاذلا دقفو كابترالا نم لقأ ةجرد

 ضارعأ ءافش ىف ةمدصلاب جالعلا ةيلعاف نيثحابلا نم ةعومجم دكا دقو
 لويملا نم صلختلا ىلا نايحآألا ضعب ىف ىدؤي امك « ديدشلا باكتكالا
 اهرامث ىرخألا جالعلا عاونأ ىتؤت ال امدنع كلذك هب ىصويو « ةيراحتنالا

 ئتح اهي يائزرلا لعمل + ةلئلف لاوحأ لاح هدخشسي دقو < ةوجرلا
 ٠ جالعلا نم ىرخأ اعاونأ ىقلتي

 ؛ تاريغتلا هذه ببست اذامل و ةمدصلا لمعت فيك ملعي دحأ الف كلذ.عمو ٠

 ةلواحمب» ةمدصلاب جالعلا خملا ف: ثحابلا « 2056 زور نفيتس» هبش دقو
 اريسفت نيسمخ. نم رثكأ ميدقت متو ٠ «هيمر قيرط نع فلات ويدار حالصا

 ةيئايميكلا تايوتسملا ليدعت نم حوارتي « ةمدصلاب. جالعلا ةيلعافل افلتخم

 نكمتو « روعشاللا بقاعت ةمدصلا نأ ىهو : ةميدقلا ةركفلا ىلا « خملا ىف

 ٠ بائتكالا روحم هنا : لاقي ىذلاو « هبنذ نع ريفكتلا نم ضيرملا

 ةريطخ ةروصب بولساألا اذه مادختسا ءوس نأ ىلع ةلدآلا رفاوتتو
 نم اريثك ةمدصلاب جالعلا لامتحا بهريو ٠ نايحألا ضعب ىف ثدحي

 نع دهشملا اذه معدت ثيح « اساسأ ةماعلا هركذي دهشم وهو « ىضرملا

 قوف رئاط« ناونع تحت ةيبرعلا ىلا مجرت مليف ىف ةيشحو ةمدص قيرط
 ٠ «نيئاجملا شغ

 ةيسمفنلا ةحارجلا - ب

 ةيلاصفنالا وأ ةيلقعلا ةفيظولا رييغتل  ةمدصلاك  ةحارجلا مدختست

 ٠ مدتحم لدج راثم 0)25طهددهور» ةيسفنلا ةحارجلا دعتو « كولسلاو

 طبض ىلا تفده ىتلا ةحارجلل ةركبملا ةلثمألا نم اددع خيراتلا لجس دقو

 سنجلا تانومره ردصم لصاتست ىتلا ءاضخلا ةيلمع اهيق امب « كولسلا

 ةطساوب ١915 ماع ةثيدحلا ةيسفنلا ةحارجلا تأدب دقو ٠ روكذلا ىدل



 ىذلاو «ىلاغتربلا ىسامولبدلاو ىسفنلا بيبطلا « 34ههنع زئوم ويئوطنأ»

 ىهبجلا صقلا مدقم نم اءزج لازأ ثيح «نوسبكاجل ةررح ريرقتب رثأت

 ىدل ةسكاشملا تاكرب ةحارجلا كالو# نيدرف خم نم 216205121 8

 ٠ :نيئداه احبصأو نيدرقلا

 نآلا ىتحو) ذئتقو ةفورعم تناك تاموثعملا نم اليلق نأ نم مغرلابو
 هل اليمز «زنوم» عئنقأ دقف « خملا نم ءزجلا اذه فئاظو نع (ام دح. ىلا

 ضيرمل 27650081 1000102 ىهبجلا صفلا مدقم عطق ةحارج ءارجاب

 هذه تيرجأ كلذ دعب ٠ ةحارجلا دعب اكداه ضيرملا حبصأو « ىئاهذ

 لصحو ٠ ةيلاعفنالا تابارطضالا عاونأ عيمج جالعل ةريثك دالب ىف ةيلمعلا
 هنأ غم 2« 1949 ماع «لبون» ةزئاج ىلع اذه هلمعل ةجيتن  «زنوم»

 ؛ ىرقفلا دومعلا ىف ةصاصر ةجيتن ىثزج لاشي بيصأو « كلذ دعب دعاقت
 0 ةحارجلا ةذه مهل ىرجأ نيذلاو اضرم دحأ هيلع اهقلطأ

 ريثملا نسحتلا ىلا ريشت ىتلا ريراقتلا نأ احضاو حبصأ 146٠ ماع ىفو
 « ( ةجضان ريغ) ةرستبم تناك ةحارجلا هذه مهل تيرجأ نيذلا ىفرملا ىدل

 ريثأت اهل ةعارجلا نأ نم مغرلا ىلعو ٠ لضفم ريغ ءارجالا اذه حبصأو

 لوهذلا كلذ ىف امب « اضيأ ةدوصقم ريغ جئاتن امئاد ثدحت اهناف ةكدهتلا

 لاصكتسالا ةثيدحلا قرطلا تلعجب دقو ٠ عرصلا تابونو ىلقعلا رخأتلاو

 ريغ ةيبئاج تاريثات ىلا ةيدؤمو « لقأ خملل ةجسنأ ةمطحم « ةقد رثكأ
 ؛ ريخأألا ذالملا ماع هجوب دعت ةحارجلا هذه ناف كلذ عمو 0٠لقأ ةيوغرم

 ىدملا ةليوط ةديدشلا تابارطضالا ىوذ ىضفرملل طقف ةبسانم ىهو

 ىدؤي امدنع و « ىرخألا تاجالعلل بيجتست ال ىتلاو « ةيرهقلا سواسولاك

 ٠ حملا ىف راصبالا زكرمل ةيداعلا ريغ ةراثالا لعفب ةسوله ىلا ماروألا دحأ

 لاصكتسا وهو ٠ لدجلل ةراثا رثكأ ىحارجلا جالعلل رخآ عوف كانهو

 ؛ خملا ىف ةقيمع زكارم ميطحت.نمضتيو « ثسزو0ة!1ءءامد5 ةزوللا

 دقلو ٠ ناودعلاو فئعلا نع ةلوكسم اهنأ نيثحابلا ضعب دقتعي ىتلاو
 زاسهجلا ىف بيكرت وهو - ةزوللا ىف ىفيظولا لالتخالا نأ الثم ضرتفا
 عرزف ٠ فنعلا كولس ىف ببستي.نأ نكمي ١144( ص رظنا) خملا ىف ىبمللا
 زكارم» ديدحتل ةلواحم ىف ايبرهك ارايت اوررم مث ةزوللا ىف اباطقأ نوثحابلا
 زكارملا كلت ميطحت متي « بضغلاب رعشي هنأ ضيرملا ررق اذاف « «ناودعلا

 ٠ ىبرهك رايتل ريبك دهج هيجوت قيرط نع

 ضفخنت الف « ليلق لؤوافت ىلا ةيسفنلا ةحارجلل لماش دقن ريشيو
 تاريثأتل تارشّؤم كانهو « تالاحلا عيمج ىف ىضرملا ىدل فنعلا ضارعأ
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 اهببس نأ ضرتفي ىتلاو (هرشلا). ةيهشلا ةدايز كلذ ىف امب ةبوغرم ريخ
 ةيقالخألا تالؤاستلا نع رظنلا فرصبو ٠ رواجملا يباصعألا جيسن فلت

 الصاف ارمأ دعي رخآ ىبصع جيسن فلت ناف ةيسفنلا ةحارجلا اهريثت ىتلا
 « نقتم لكشب اعم ةرفضم خملا رئاود نا ٠ نيثحابلا نم ديدعل ةبسنلاب
 هناف « نآلا ةيفاكلا ريغ تادولعملل اعبتو « ضعب نم اهضعب ةبراقتمو

 عمو ٠ ىرخألا ىف ريثأتلا نود ةنيعم ةيبصع زكارم .عم لماعتلا ليحتسي
 ٠ ةحارجلا لحم ريقاقعلا تلح ىرخأ ةيحان نم ثاحبالا ديازت

 ةيمشنلا ريقاقعلا - ج

 ةيادب عم ورعطه2ء56 9سوو ةيسفنلا راثآلا تاذ ريقاقعلا تروطت
 ءافش قيقحت ىف تلشف دق ريقاقعلا هذه نأ نم مغرلا ىلعو 2 116٠ ماع

 عاونأ ضعب ىلع ىداع ريغ ايوق اريثأت اهل ناف برطضملا كولسلل مئاد
 ؛بائتكالاو ماصفلا ىف ةئيسلا ضارغألا نم اديدع تففخو «ةيلقعلا ضارمألا
 نم ىضرملا تنكمو « ةيلقعلا تايفشتسملا داور ليلقت ىلع تدعاس أمك
 . ٠ عمتجملا ىلا عوجرلا

 ببسيو « ةبوغرم ريغ ةيبناج. اراثآ ماع هجوب ةيسفنلا ريقاقعلا جتنتو ..
 ءاودلا ضيرملا فقوي امدنعو « هيلع هدامتعا وأ هل مسجلا نامدأ اهضعب

 ىسفنلا رثآلا تاذ ريقاقعلاب جالعلا نأل ارظنو ٠ ضارعألا دوعت ام ةداعف

 ابلاغ هيدل اشني ضيرملا ناف كولسلا ىف ةعيرسو ةظوحلم تاريغت نع رفسي
 ىتلا ةلكشملا نم ففختلل ةليسو هفصوب « راقعلا ىلع دامتعالا نم عون

 ىلع هتاذ رمآلا بحسنيو « ةلوبقم ةيكولس بيلاسأ ةيمنت نم الدب اهيناعي

 ليلقتلاو ريقاقعلاب جالعلاو ىمفنلا جذلعلا نيب عمجلا نيعتي انهو ٠ جلاعملا
 ٠ ةبولطملا وأ ةبسانملا كولضلا رهاظم تمن املك ريخآلا نم ايجيردت

 رثآلا تاذ ريقاقعلا قيرط نع) ىئايميكلا جالعلا دعاس دقف كلذ عمو '

  ةطاسبب وأ «ةيصخشلا مهتامزأ ىلع بلغتلا ف صاخشألا نييالم ( ىسفنلا

 لصي مل نمم ريثكل نكمملا نم تاعج امك ٠ ةيمويلا ةايحلا ىف لمعلا ىلع

 ٠ ىجولويبلا جالعلا نم اوديفتسي نأ مهيلا ىسفنلا جالعلا

 ىربكلا تائدهملا : تاثف عبرأ ىلا ىسفنلا.رثآلا تاذ ريقاقعلا فنضتو . .

 « بائتكالا تاداضمو « قلقلل ىرغملا تائدهملاو « ةيناهذلا ضارعألل

 ٠ ةهبنملا ريقاقعلاو

 1 ا1هزوم مجموع عم ّى ربكلا تائدهملا : الوأ

 طاشنلاو ةهئاة8هه جيهتلل ةديدشلا ضارعألا فيفختل مدختست ىه و

 ب هذاا



 جالعلا ىلع نورق ةدعل دنهلاو ايقيرفأ ىق سانلا دمتعا دقو ٠ دئازلا

 مدختسا ىذلا 8233*ه118 5ءمعدتتمو نابعثلا روذج تاين لثم ىتابنلا

 اذه مادختسا نكي ملو « ايريتسهلا اهنيب نمو ضارمألا فلتخم جالعل

 ىئايميك فشتكا امدنع الا « 535١؟ ماع ىتح برغلا ىف افورعم راقعلا

 ,ءىدهم ريثأت هل تابنلا نأ عفترملا مدلا طغض جالع ىف هبرجي ناك ىرسيوس
 . 2 865عملمع نيبرزرلا وهو ىربكلا تائدهملا لوأ هنم جرختساو

 * ىلا تدأ ثادحالا نم ىرخأ ةلسلس ابيرقت هتاذ تقولا ىف رهظو
 ىمتنيو ( ةيلعاف رثكأ ءىدهم وهو ©010:م:هدتةقند6 نيزاموربرولكلا بيكرت

 مطءمماطتةعتصمع5 نيزايثوئيفىمست ىتلإو ادج. ةديفملا تابكرملانم ةعومجمىلا

 ىودعل جالع اهنأ ىلع 188٠ ماغ ىف تابكرملا كلت ةاون بيكرت ةيادب تناكو
 داوملا بيكرت ىف دعب اميف مدختساو « تاناويحلا ىف ةيليفطلا ناديدلا
 : اهنم ةفلتخم تالاحل فصوت ىتلاو « ةهانطلواهسنص5# نيماتسهلل ةداضملا

 داسضم مادختسا ىدأو ٠ ضفخنملا مدلا طغض « ةيساسحلا « ماعلا دربلا
 ىئايميكلا هريثأت فاشتكا ىلا ةمدصلا ضفخل ةحارجلا ءانثأ نيساتسهلا
 راتخملا جالعلا حبصاو نيزاموربرولكلا عنص مت ةرشابم كلذ دعبو ٠ ءىدهملا
 شضيرم نويلم نوسمخ همدختسا دق ناك هميدقتل ىلاتلا دقعلا ىفو + ماصفلل

 ٠ ملاعلا دالب فلتخم ىف

 نوزايثونيفلاو نيزاموربرولكلا ةيلعاف نع تاساردلا نم ددع فشكو
 ىف مث نمو « (تاءاذهلا) تامهوتلاو سوالهلا ثودح لدعم ضفخ ىف
 ٠ ةيلقعلا تايفشتسملا ةرداغم نم ماصفلا ىضرم نيكمت

 عيمج جلاعي ال وهف « ةريطخلا بويعلا ضعب هل نيزايثونيفلا نكلو

 ةرهاظ ثدحتو ٠ ىرخأ ةرم اهيلا نودوعي مهنكلو ىفشتسملا نم نوجرخي
 - ايثكزج - ىرخأ ةرم لوخدلا مث جورخلا. اهذدلل «ىرئكادلا بايلا»

 ىتلاو « نينيعلا ةللغز لثم ةبتسملا ريغ ةيبناجلا ضارعألا ضعب ةجيتن
 بيصتو٠ مهدحو نونوكي امدنع ءاودلا لوانت نع ىضرملا فقوت ىلا ىدؤت

 ىلع رهظت دقف « ةيكرحلا ةزهمجألا « ةروطخ ةيبناجلا ضارعألا رثكأ

 ضرم لئامي ىذلاو هجولا تالضع ىف بلصتلاك ضارعألا ضعب ىضرملا
 ٠ «نوسنكراب»

 نع مهجالع مث نيذلا ىضرملا نم ٠١ « ١52 نيب حوارتت ةبسن كانهو

 ىف بارطضا مهيلع رهظ تقولا نم ةليوط ةرتفل نيزايثونيفلا قيرط
 مخضتب مستي ىذلاو ؛ 19:36 طووطتهعقأاه ةكرحلا رسع وه باصعألا
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 ةيردلا ىلا ىفرملا ضعب ضارعألا ةذه جرحتو « نقذلا كيرحتو نيتفشلا
 ةيكرحلا ةزهجألا ىلع ريثأتلا دعيو ٠ سانلاب طالتخا ىأ اهيف نوبنجتي ىتلا
 ءارو نمكت اهنأ نآلا دقتعي ىتلا ةيبصعلا ءايميكلل ةيلوآلا حيتافملا نيب نم

 : ةيبصعلا ايالخلا نيب ةيبرهكلا تاعفدلا لمحت ىتلا ةيبصعلا تالسرملا
 تالاعفنالا لك ىف لخدت ىتلا ةيبصعلا ةزهجالا ىف هطاشنب نيمابودلا فرعيو
 ىف 'تامهوتلاو سوالهلا نأ ىلا ثوحب ةدع ريشتو ٠ ةيدارالا تاكرحلاو
 ٠ نيمابودلا ةدايزب ناطبتري ماصفلا

 | " .ىرغصلا تائدهملا : ايناث

 تابارطضالا وأ قلقلا نم نوناعي نيذلا ىضرملل فصوت امئادو ؛ ساعنلا
 ىف 156١ ماع ىف ريغص هئدهم لو“ ميدقت ادب دقو ٠ ةيجولويزيفوكيسلا
 كلذ دعب ءاسج مث ٠ ىربكلا تائدهملا قيوست هيف مت ىذلا هتاذ تقولا
 نألا دعي ىذلا (مويلاسفلاو مويربيللا ) 15 نيبيزايدوزتبلا
 0 ٠ اراشتنا ملاعلا ىف ةفوصوملا ريقاقعلا رثكأ

 - ىربكلاك  ىرغصلا تائدهملا نأ خملا ىف ثيدح ثحب ضرتفا دقو
 .خملا ىف ةيبصعلا تالبقتسللا عضاوم لغش قيرط نع اهتاريثأت سرامت
 نيفروملا قيرط نع ردخت ىتلا ٍتالبقتسملل 14171 ماع ركبم فاشتكا ىدأو
 ٠ ١ خملا ف ىلخادلا ملألا لتاقل حجان لزع ىلا

 اطيلخ  ىسقنلا رثألا تاذ ريقاقعلا ىقابك .. ىرغصلا تائدهملا دعتو
 ةدمل ةمظتنم ةروصب اهذخأ اذا اهضعب ىلع درفلا نمدي نأ نكمي ايئايميك
 كلت ىلا نوأجلي صاخشألا نم اريثك نأ وه رخآآ رطخشك ائهو ٠ ةليوط
 . ٠.مهسفنأب مهتالكشم ةهجاوم نم الدب بوبحلا

 ةساللءمععوددس بائتكالا تاداضم ؛ ائلاث

 .... باكتكالات اداضم ناف ةراثالا ةئدهتل تائدهملا مدختست نيح ىلع
  ظهمواتمم تاطشنملاب انايحأ ىمست مث نمو « جازملا طيشنتل لمعتست

 +: وشعو.) قرفلا شرم عالسل ب ايزاسا ب باكتكلل داق لوا عدم لل
 : ؟ : 34ههمدهتسع .080356 ىعدت ريقاٌُقع ةعوسصمجم ىلا ئمتئيو 21524

 نأ ماع رخآوأ َّق نوثحابلا ٍظحال امدنع و ٠ (ةاش0) 1مل ن0

 نيذلا صاخشألل ىطعأ « نردلا' ىضرمل ةيونعملا حورلا عفري راقعلا اذه

 هلا ةة“ ل



 « اضيأ لعافتت امك « ةيومدلا ةيعوألاو حملاو دبكلل اررض ببست نأ نكميو
 ةمعطاو ىرخأا تايواميك ضعب عم « ةتيمم انايحأو ةريطخ ةروصب
 نم ىرخل ةعومجم ةطبهملا 3840 لحم لح دقو ٠ ةنيعم تابورشمو
 يهو) ماصفلل اجالسع اهفصوب ةيادبلا ىف تبرج ىتلا باكتكالا تاداضم
 ا .(111 لم

 - ىسفنلا رثألا تاذ ىرخألا ريقاقعلاك  باكتكالا تاداضم نأ دقتعيو
 دقتعا امك ٠ ةيبصعلا تالسرملا عم لخادتلا قيرط نع خملا ىلع ريثأت تاذ
 . عنم قيرط نع نيرفبيرونلا لاسرا ىوتسم ديزي «كلكياس ىارت» راقع نأ

 تاعفدلا قالطا دعب ةيبصعلا ةيلخلا ىلا لاسرالا اذه كالهتسا ةداعا
 1فاطئاص ©22602816 مويثيللا تانوبرك وه رخآآ راقع رهظأ دقو ٠ ةيبرهكلا
 , باثتكالا : سوهلا ىفرمل عفترملا ىجازملا بلقتلا ىف مكحتلا ىف ةيئاعف
 ناو ٠ باكتكالاو سوهلا تارتف نم لك راركت ضفخ قيرط نع كلذو
 ةراثالا ضفخو جازملا طيشنت : نيبراضتملا نيلعفلا نيذهل مويثيللا قيقحت
 نأ نكميو « امامت اماس مويثيللا دعيو ٠ دعب ريسفت هل فرعي مل رمأ وهل
 ٠ مدلا ىرجم ىف اريثك هاوتسم عفترا اذا اتيمم نوكي

 5سصامعساك ةهبنملا ريقاقعلا : اعبار

 ٠ وبرلل اجداع اهفصوب 197٠١ ماع ةيادب ىف تروط ىتلاو .ةهمان ءامسنسعو

 امئادو « بعتلا ةمواقمل ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ءانثأ دونجلا اهاطاعت دقل
 اهلامعتسا ءىيسأو « « مم6155 ايلعلا» وأ مءم مألاو طاشنلا بوبح ىمست ام

 :ىزكرملا ىبصعلا زاهجلا نيماتيفمألا هبنيو ٠ راسلاو جهبملا اهريثأتل ةرثكب
 هنم ةريبكلا تاعرجلا جتنتو « نيمابودلل ىبصعلا لاسرالا نم عفريو
 0" ماصفلا ضارعأل ةهباشم اضارعأ

 5 لافطالل ةريخألا تاوئسلا ىف هتاقتشمو نيماتبفمالا فصويو
 مكحتلا ىف هتيلعاف تتبث دقف دقنلل مادختسالا اذه ضرعت مغربو ؛ طاشنلا
 ٠ دكازلا طاشنلا ىف

 ىسيفنلا جالسمعلا : صخلم

 « ليمعلا وأ ضيرملاو جلاعملا نيب مظنم لعافت ىمفنلا جالعلا ل ١
 شضيرملا راكفأ ىلع رئؤت ةقيرطب ةيجولوكيسلا مىدابملا مادختسا ىلع لمعي
 وأ ىوسلا ريغ هكولس ىلع بلغتي ىتح « هكولسو هتاهاجتاو هرعاشمو
 ٠ هلكاشم عم قفاوتي

 د ماوه



 ىتح. ةميدقلا روصعلا نم ايلقع نيبرطضملا ةلماعم خيرات نا  ؟
 لاحلا وه امك) ةليوط ريغ ةقرفتم تارتف ءانثتساب ءىم خيرات وهل ىطسولا

 فطاعتلاب اهيف ةلماعملا تمستا (ةيمالسالا روصعلا ىف وأ ةميدقلأ رصم ىف
 ٠ ةيلقعلا ضارمآلا تايفشتسمف ناتسراميبلا ءىشنأ مث ٠ ةقفشلاو

 جالعلا نم رخآ وأ اعون اوسرامي نأ ميل نكمي نيذلا نيينهملا مهأ
 ىعامتجالا ىئاصخالا « سفنلا ملع ىئاصخا « ىمفنلا بيبطلا مه ىسفنلا

 ٠ ةيسفنلا ةضرمملا « ىسفنلا للحملا ؛ ىسفنلا بطلا لاجم ىف

 وهت هتجوم وبق + راصشمالا ىلا دبي عالع ىسقلا ليطقلا تاو
 « رحلا ىعادتلا : ىهف هتاعارجا امأ « ةنيفدلا تاعفدلاو عيفاودلا ةفرعم

 0 ليوحتلا 3 ريسفتلا 2 ةمواقملا )2 مالحالا ليلحت

 « ليمعلا لوح زكرمملا جالعلا ىه ىناسنالا جالعلا عاونأ مهأ  ه
 ناسنالا ىدل ام ىلع زكري « هجوم ريغ جالع وهو « «زرجور» عضو نم
 ” ه٠ تاذلا قيقحتو ومنلل تاناكما نم

 ثادحا فدهب ملعتلا ءىدابمل مظنملا قيبطتلا وه ىكولسلا جالعلا 5

 داضملا طارشالا اهمهأ قرط ةدعب كلذ متيو ٠ كولسلا ىف ةبوغرم تاريغت
 ( (رفنملا جالعلا « ىراجفنالا جالعلا « مظنملا نيصحتلا وأ ةيساسحلا ليلقت)

 « (ةيزمرلا تآفاكملا ماظن « لافطآلا لكاشم جالع) ىئارجالا طارشالاو

 ىلاعفنالا ىلقعلا جالعلا) ىفرعملا ءانبلا ةداعاو « جذومنب ءادتقإلاو

 ٠ ىديكوتلا بيردتلاو تاذلا طبض تاءارجاو « («سيلا»

 نمضتتو ةدع ايازم تاذ ةمهم ةقيرط ىعامجلا ىسفنلا جالعلا.

 ةيساسحلا بيردتو (رعاشملا ديسجت) ةيسفنلا ةيليثمتلا : ةيتآلا بيلاسألا
 نع ىئاقلتلا ريبعتلا) ةهجاوملات اعامجو (ةيصخشلا تاقالعلا نيسحت)

 ةبرطضملا ةيرسآلا تالعافتلاو تاقالعلا ديدحت) ىرسالا جالعلاو (سفنلا

 ٠ (اهليدعتو

 دقف موجهلل ىفنلا جالعلا قرط فلتخم ضرعت نم مغرلا ىلع

 تاجالعلا نيب ةيلعافلا ىف قورف رهظت مل وأ ةفيفط قورف نع ةفلتخملا
 موقت جلاعملاو ضيرملا نيب ةقالعلا نإ نع رخآ ليلحت فشك دقو .٠ ةفلتخملا

 ٠ جالعلا قرط نيب ةريثك ةكرتشم



 مدختسيو) ىجنشتلا ىبرهكلا جالعلا : ىجولويبلا جالعلا لمشي ب ٠
 ةحارجلاو ( ةديدع ةكيس ةيبئاج اراثآ هل نكلو 2ث ديدشلا باكتكالا تالاح عمم

 ببسيو) ةيسفنلا ريقاقعلاو (ةكيسو ةديدع ةيبناجلا اهراثآو) ةيسفنلا

 ىلا .ريقاقعلا هذه مسقتو « ( هيلع هداسمتعاو هل مسجلا نامدا اهمظعم

 تاداضمو « قلقلل ىرغص هدو « ةيناهذلا ضارعألل ىربك تاكدهم

 ٠ تاهبنملاو « بائتكالا

 يشك ثلاثلا .لصفلا عجارم

 ليملل ىبوليو ةمئاق تاميلعت ةسارك )/1١911( يلدا يع ةملح ١

 ٠ ةيبرعلا ةضهنلا راد : ةرهاقلا ٠ ىباصعلا

 قواخملا حسم ةمئاق تاميلعت ةسارك (15414) قلاخلا دبع دمحأ - ؟
 3 ةيعماجلا ةفرعملا راد: ةيردنكسالا ٠ .(جئال 34 ىبلوو : عضو) ع

 دماح : ةمجرت ٠ ىسفنلا جالعلاو داشرالا تايرظن (1441) نوسرتاب -
 ٠ ملقلا راد: تيوكلا ٠ ىقفلا ز زيزعلا دبع

 « باوطلا ديس : ةمجرت ٠ سفنلا ملع لخدم (158-) فوديفاد - .4
 .٠ بطح وبأ داؤف : ميدقتو ةعجارم ٠ مازخ2 بيجن « رمع دومحبم
 ' ٠ ؟ ٍط « رشنلل ليهورجكام راد : ةرهاقلا

 دمخأ ::ةمجرت ٠ ةيلقعلاو ةيسفنلا ضارمألا ملع (1974) نيوس 2: ه
 ٠ ةيبرعلا ةضهنلا راد : ةرهاقلا ٠ ةمالس زيزعلا دبع

 قيرط نع ةجنجلل ىلكلا فكلا ىلع براجت )١1144( زرياس « ىزيش - 1
 ىفطصم : ىف « جارف ىلغرف دمحم : ةمجزت ٠ ىجراخلا مكحتلا
 راك“: هرخاقلا + يكينيطالا سنلا ملع ىف جرم( ررخم كنج

 ٠ ١ فراغملا

 .ناسنالل ةوق ث دحلا يدفنلا جالعلا )١1587( ميهاربا راتسلا دبع ٠
 «٠ اوباع ةنكما ةرهاعلا

 مدس فرعا تافاكملا ماظن )١1930( راديود دمحم حاتفلا دبع 4
 رمتؤم ىف ىقلأ ثحب ٠ ايلقع نيسقوعملا كولس ليدعت ىف هتيلاعف
 : ةرهاقلا .: ايلقع قاعملا ةصاخو رصم ىف 'قاعم ا ةمدخ لبقتسم

 '> ه٠ اذ 17-7 ايلا

 زيزعلا دبع دمحلأ : ةمجرت ٠ ذاوشلا سفن ملع (ا١و85) .نادشاك ا 00

 ٠ قورشلا.راد : ةوهاقلا ٠ ىتاجنا نامثع دمحم ةعجارم « ةمالس

 ا مهي



 ىدل كولسلا ليدعت ىحنم مادختسا )199٠( يي 008

 رصم ىف قاعملا ةمدخ. لبقتسم رمتؤم ىف ىقلأ ثحب ٠ ايلقع نيقوعملا
 ءزففء ا 7 ١/5  ؟م : ةرهأقلا ٠ ايلقع قاعملا ةصاخو

 (ررحم) فيوس ىفطصم : ىف « سنوي لصيف : ةمجرت ٠ ةثيدحلا
 ٠ فرامعملا راد : ةرهاقلا ٠ ىكينيلكالا سفنلا ملع ىف عجرم

 « لوشالا لداع : ةمحرت ٠ سفنلا ماع ىف ةمدقم (ا١ةالا/ل) جمتيو ا

 : ةعجارم ٠ صخشلا زيزعلا دبع ؛ ظفاح ليبن  رافغلا دبع دمحم
 .٠ رشثنلل ليهورجكام راد : ةرهاقلا .٠ رافغلا دبع مالسلا دبع

 ٠ - ستيب )١1980( تاجلخلا جالع ىف ملعتلا تايرظن قيبطت ٠ ةمجرت :
 نيسح نيدلا ىيحم ٠ ملع ىف عجرم (ررحم) فيوس ىفطصم : ىف

 فراعملا راد : ةرهاقلا «؛ ىكينيلكالا سفنلا ٠

 14. 4 طقعءا-1كقلعلع (1988) 1م 8هوع قالمفو 5طعلام 111 ةصم ذاك همتععاو-

 نمد هت مءمدمدقاتاب ذه ظووماتحم ةةهجاوو. 1هدسصقأ ه5 ءطقتتم»

 ة1طومومرب ع ةروعتسممتمل طووءطتقمك, 19 (2), 113-18,

 15. طولعو 6اءكماعتمب ط[مركم» يي 8هناعرب (1982) طوس عت 165 02 م5زءطمآ10قال.

 ارو ءافلو

 16. 1ةقاطننك (1981) طوزئعطم] هزل. 11.37: 777

 لع 6ة8ةا/ل ل
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 رونا لصف
 ىعامتجالا كولسلا

 ٠ دكلسعممت

 ٠ سانلا ىلع هزيكرتو ىعامتجالا سفنلا ملع - ١
 ٠ نيرخألا دوجو ريثأت تس

 . ىعامتجالا ليهستلا - 1
 ٠ دشحلا كولس ب

 ٠ دهاشملا لخدت - ج

 ٠ صاخشألا نيب بذاجتلا - ؟
 ٠ صاخشألا نيب بذاجتلل ةددحملا لماوعلا- 1

 . ةرياسملا - 5

 . ةيتاذلا ةكرحلا رثأ ىف فيرشرفظم براجت - 1
 ٠ طوطخلا لاوطأ ىف ىشآ براهت - نب
 ٠ ةرياسملا ىف ةرثؤملا لماوعلا حج

 ٠ ةطلسلا ةعالطط 6

 «٠ خملا لسغ 5

 + قينلا نكفنلا هلع 4
 .٠ ماح.دزالا 1 ١

 ٠ ءاضوضلا - ب

 ٠ ءاوهلا ثولت 9-5

 * قضخشلا زيهلا ب ذ
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 : ديبمت

 1١(« ص رظنا) سفنلا ملع عورف نم مهم عرف ىعامتجالا سفنلا ملع
 لعافتلاو 50137 ةممد6556 ىعامتجالا ريثأتلا هتاعوضوم مهأ نيب نمو

 رعشنو ركفن فيكل ةيملعلا ةساردلا هنا ٠ ىعامتجال

 انزاكفأ ىف ةيعامتجالا ةئيبلا رثؤت فيكو « ةيعامتجالا ةئيبلا ف فرصتنو
 فيك ؟ اهرسفنو مهعفاودو نيرخآلا كولس كردن فيك ؟ انلاعفأو انرعاشمو
 ؟ مركن نمو بحن نم ددحي ىذلا ام ؟ ائتاهاجتاو .انتاداقتعا لكشتت

 فوسو « ىعامتجالا كولسلا ةنمارد لاجم عاستا ىدم كلذ نم حضتي
 « نيرخآلا دوجو ريثأت : ةيتألا تاعوضوملل  ىئاقتنا لكشب - ضرعن
 كاردالا « حملا لسغ « ةطلسلا ةعاط « ةرياسملا « دارفألا نيب بذاجتلا

 ضرعن تاعوضوملا هذهل ضرعن نأ لبقو ٠. ىئيبلا سفنلا ملع « ىعامتجالا
 ٠ سفنلا ملع عورف ةيقبو ىعامتجالا سفنلا ملع نيب قورفلل

 سانلا ىلع:هزيكرتو ىعامتجالا سفنلا ملع - ١
 نانلا ريثأت ةيفيكب  متهي ام نيب نم  ىعامتجالا سفنلا ملع متهي

 وأ توملا ةقبطك ةيئايزيف تسيلو ةيعامتجا انه تاهبنملاو « نيرخآلا ىف
 عطاقملا مئاوقك «ةيصخش ريغ» كلذك ثسيلو « طخلا لوط وأ ءوضلا ةدش

 انه نمو .. نيعم رابختسا ىف دنب وأ « راقعلا ةعرج وأ ؛ ىنعملا ةميدع
 بناوجلا ىف سفنلا ملع عورف ةيقب نع ىعامتجالا سفنلا ملع فثتخي
 : ةيتألا

 ناسنالافءانتايحن ىف ةيمهأ تاهبنملا رثكأ مه سانلا نأ حضاولا نم ١
 نأ نكمي سانلا نا « لوآلا ماقملا ىف 50131 كهلت8] ىعامتجا ناويح

 ٠ رخآ ءىش ىأ نم رثكأ ائئزحت وأ انحرفت ) انبضغتو انظيفت وأ 0 انريثت

 نيح ىلع « مهيلع مكحنو مهكردن امدنع سانلا ريغتي ام اريثك  ؟

 ىلع ظفاصحت - ىرخأ ةيحان نم  ةيعامتجالا ريغ ءايشالا نأ

 ىلا ةركلاب فذقن وأ « طخ. لوط ىلع مكحن انناف « تابثلا نم ةنيعم ةجرد

 « بلاط ليصحت ىلع مكحلا نكلو « ءايشالا هذه ريغتت نأ نود ىمرملا

 لكشب نوريغتي ساتلا ناف « ةفلتخم رومأ ىه ةرارحب صخش ةحفاصمو
 ' . . ٠ مهل ةبسنلاب ةنيعم لامعأب انمق اذا ريبك

 هس 5٠١ ل ا



 ؛لاعفأ نم مههاجت هب موقن امل  ابلس وأ اباجيا - سانلا بيجتسي - *
 ٠ ةيعامتجالا ريغ تاهبنملا عم كلذ دجوي هلو

 لقأ ةيعامتجالا انماكحأ هيلع دمتعت ىذلا ىعقاولا ساسآألا نأ .

 ةقد سيقن نأ اننكميف « ةيعامتجالا ريغ تاعوضوملا ىف هريظن نم ةداع ةقد

 فيك نكلو « (مجك ) مسج نزو وأ (مس ) طخ لوط ىلع انماكحأ
 ةايحلا ىف مهلامآ وأ نيرخآلا ةئامأ نع انماكحأ ةقد عجارن نأ انل رسيتي

 ؟ مهاواكش وأ

 ةجوب نماقلإ :ةناجكماةيقيك "ىلع شاشتبالا تقنلا ةامكع قكري ترق
 سفن ملع وأ ةيصخشلاك ىرخأ عورف زكرت نيح ىلع « ةنيعم فقاومل ماع
 ىف 'دارفألا نم ظمنت وأ درغلا كلمي فيك ىلع. نلؤألا ةجردلاب -:ومنلا
 ٠ ةفلتخملا فقاوملا

 انمقأ ءاوس « كردي امك ملاعلاب ىعامتجالا سفنلا ملع متهي 5

 + ةرهااتم وأ ةعيتخو ٠ .ةقيرطظ مآ ةعراب اهنا نلع ام سمحتم ةظحفام نبقي
 ٠ صخشلا اذه هاجت قحاللا انكولس ىف رثؤت اهئاف ٠٠١. ةعجشم وأ ةدودو

 بسانت ىتح. كلذو«ةهوشم وأ ةزيحتم نوكت ام اريثك تاكاردالا هذه لثمو

 0 تاسارد ةدع كلذ تبثأ امك انتابغر عم قستتو « انتاجاح

 اعبت  انتئيب ىف ةيمهأ تاهبنملا رثكأ مهفصوب  سانلا ريغتي - ٠
 « انلاعفأ#ل نيرخآآلا تاباجتساب انكولس رئأتيو « اهب مهكردن ىتلا ةقيرطلل
 فقاوملل سانلا كاردا ةيفيك ىلع ىعامتجالا سفنلا ملع زكري انهو
 ٠ اهل مهتباجتساو

 ىتلا ةيعامتجالا تاهبنملا ضعبل  ىئاقتنا لكشب - ضرعن فوسو
 دوجو ريثأت عوضومب أدبنو ٠ مهتباجتساو سانلا كاردا ىف رثؤت نأ نكمي
 ٠ صخشلا ىف نيرخلا

 نيرخآلا دوجو ريثأت - ؟

 ؛«نزحنو بضخن وأ ؛ حرفنو رسن نأ ىف نورخآآلا ببستي نأ نكمملا نم
 انرسأي نأ اضيأ نكميو ٠ ةيناودع وأ ةبذهم ةقيرطب فرصتن دقف مث نمو
 ىذلا ىلاعتملا فرجعتملا بولسألا انريثي امك « انيل الوق مهلوقب نورخآلا
 انعم نيرخآلا دوجو درجم انيف رثؤي له نكلو . صاخشألا دحأ هب ثدحتي

 ؟ ىدارف انك ول امع فلتخم كولس انع ردصيف

 دس 1«



 حبصي « درفنم وهو ديج. لكشب هيقليو درفلا ةركدتي ىذلا ثيدحلا نا

 ثدمتلا ىنافيف + نعشلا سرويمجب ثدحتملا هجاوي امدنع ةاحف اكس
 ةعومجم نأ أمك ٠ 5:32م 1:1ع11 روبيمحلا ةهجءوم نم فوحلا ني

 نوطشني مهدجن . بمتلا مهباصأ ( عيرسلا ىثملا١ ضكرلا نوسرامي نمم
 هذه لثم ىفو ٠ نيضكارلا نم ىرجا ةعومح- ولداقي نأ فداصتي ا.دنع
 الف) صخشلل ائيش نولعفي ال نيرحألا ناف ةطبسبلا ةيعامتجالا فقاوملا
 مهنأ درجم نكلو 2« (تامولعم نع ن.وفشكي الو اباوث وأ ةأفاكم نومدقي
 ليهستلا : ىه تالأح ثالث ىف نيرخآلا دوجو رثأل شرعنسو نودوجوم

 «٠ دهاشملا لخدت « دشحلا كولس ؛ ىعامتجالا

 ىعاسمتجالا ليهستلا -

 تالجس صحفي 1814 ماع 3251م1 «تيلبيرت» سفنلا ملاع ناك

 امدنع ققحتت ىلعالا تاعرسلا نأ لحال ثيح « تاجاردلا ىقباستمل ةعرسلا

 نوقباستي اوناك امم رثكأ « اضعب مهضعب دغ نوقباستي تاجاردلا وبكار ناك

 ملمع ْق ةطوبضم ةيلمعم ةبرجت لوأ مارجنا ىلا كلتذ هداقو ٠ ةعاسلا دف

 اوريدي نأب لافطالا نم ةعومجل تاميلعت ىطعأف « ىعامتحالا سفنلا

 ناكو ٠ نمُرلا نم ةددعم ةدمل مهنكمي ام عرسأب كمسلا ديص ةرانم ةركب

 لكلو « اهتاذ'ةرجحلا ىفو هسفن تقولا ىف انايحأ ةبرجتلاب ناموقي نالثط

 ىرخأ تاقوأ فو ٠ اهريدي نأ هبنع نيدتي « هب ةصاخ ةركب امهنم لفتد

 زجنذي : اهفرتفا ىتلا راثآلا جئاتنلا تدكأو ٠ ادرفنم امينم لفط لك لمع

 لمعلا لمعي رش لفط دجوي امدنع يأ « اعم نولمعي امدنع عرسأ لافلحألا

 ليهستلاب ةرعاظلا هذسه تيمس» ٠ معدرفم. نولمعي امم رثكأ « هتاذ

 . 80198] 72ء]8802[1 ىعامتجالا

 0 ةيرجتلا هذه تيرجأ ذنم هتاذ عوضوملا ىلع ؛ديدع تاساردلا تلاوت
 ايلا ل

 رفاغت ىف ادم لمملل ةيريسينلا وأ ةيليبهستلا راثألا ىلع ثنهربو 2« ىلوألا
 ب 5 8 م 5 1 3 كهل 35 5 ل1 51 3 ا 32

 0 جاجدلا ٠ لئثم (يلاسسلا لا ملح. امو ناس مي نيونسمل نم ىلع ىلع

 3 هدو 0 1 7 هذ لكأتو 0 (١!موسويوألا هر شل ب ةياوييلا رمش نارسل لا تلاولا

 الثم جاجدلا ناث « هتأذ جوفلا نع 1 هند عب 4 رك قا ل 1١ ١ ءا م اي لا .ءآ ا 5 9

 4 ءالتمالاو عبشلا دش ىثح لكاب نام د 0 ءاعطلا نب مرش ىذلا

 رخآ جاجمد ةريظح ُّق عضوي مدت فصنلا سنس كال لكألا لصاو كاس

 قدحي امدنع توملاب رهاظتي ؛ ب' يلا ىود س ىكيرما ناويح )١1
 رطح ل! ه

 مل "ها" ب



 رفحي ثالث وأ نيتنثا نم تاعومجم ىف هشاشعأ رفحي ىذلا لمنلاو ٠ لكأي

 لمنلا ىلا ةنراقملاب كلذو « ةلمن لكل لمرلا نم ربكأ ةيمكبو مظعأ ةعرسب

 ٠ ادرفنم لمعي ىذلا

 هلالمد6 «تروبلوأ هيولف» ثوحب تئيب ىئاسنالا ىوتسملا ىلعو
 امدنع رثكأ ةيباسح تالكشم لح نولمكي مهنأ ةعماجلا بالط ىلع ةركبملا

 «ثيلبيرت» براجت دعبو ٠ ىدارف اوناك ول امم رثكأ « اعم نودجوي
 مئاق هنم رثكأ )2 عمتسم ) ىبلس دهاشم دوجو درجم نأ فشتكا ةرشابم

 . ةجيتنلا تدكأو ٠ ءادألا ليهستل ايفاك دعي (صوحفملا عم هسفن ءادألاب
 ىف تاجردلا نسحتو ءادآلا ةدايز تتبثأ « ةريثك تاسارد كلذ دعب أهتاذ

 ةبقارم مدع ىلا ةنراقملاب كلذو « نورخآ درفلا ظحالي امدنع ةفلتخم <
 ساسأ ىلع براحتلا هذه تيرجأ دقو ٠ ةبرسجتلا ىف درفلل نيا
 مدع لباقم ىبلس بقارم ةرضح ىف : ةطباضو ةيبيرجت : نيتعومجم
 ءادالا نأو « رثأتي كولسلا نأ اضيأ ةيئاتلا براجتلا تدكأ امك ٠ هروغح
 اضيأ مه نولغشني نيرخآآ دوجو ىف ةنيعم ةمهمب درفلا موقي امدنع نسحتي
 . ©08ءانم» رفاضتلا ىمسي فقوم وهو « هباشم لمعب

 ليهستلا ىترهاظل اضقانم ارثأ ىرخألا براجتلا نم ديدع جئاتن تنيب
 مهل ىطعت نيذلا نييمدآلا نيصوحفملا نأ كلذ لاثم « رفاضتلاو ىعامتجالا
 ؛ىدارف مهو لضفأ مهؤادأ نوكي ىنعملا ةميدع مئاوق اوظفحي نأب تاميلعت
 نوملعتي تاناويحلا ضعبو نييمدآلا نم ذلك نأ نورخآ نوثحاب فشك امك

 نم رثكأ كلذو « ىدارف نونوكي امدنع ربكأ ةعرسب ةدقعملا تاهاتملا روبع

 وأ روهمجلا نأ لوقلا لمجم ٠ هتاذ عونلا نم ىرخأ تانئاك دوجو ةنح
 :ىرخأ نايحأ ىف ءادآلا قوعي هنكلو « انايحأ ءادآألا لهسي نيرخآلا دوجو

 اذه رسفن فيكو ؟ نيريثأتلا نم لك اهيف ثدحي ىتلا تالاحلا 'مف
 ؟ براغتلا

 هبنتلا قف «كنوجاز» ةيرظن
 هيبنتلا ءوض ىلع براضتلا اذه فود «كنوجاز تربور» رف

 قلطن انلعجيو « انطشني نيرخآلا دوجو نأ ضرتفا ذأ , مثعدكتأ
 ىف ةدايزلا ىوقتو « ظلام 1676  زفاحلا ىوتسم نم ديزيو « انت قط

 ىأ + ىوضعلا نئاكلل 2هنسقسغ 1>ءدمعهقع ةدئاسلا ةباجتسالا عم دلا

 ردادجلا ةدايز ناف هسفن تقولا ىفو ٠ ةباجتسالا ثودح لامتحا د دزي
 ٠ كلذ لبق ةفيعض دعت ىتلا تاباجتسالا قعغت

 مدمس 8595 د



 رفاوتت « ةديج ةقيرطب اهملعت مت ىتلا وأ ةطيسبلا لامعألا ىفق

 هيلع بردتلا مت دق لمعلا نوكي نأ وأ « درفلا نم بولطم وه امي ةفلآلا

 بعصلا لمعلا ىف رمآلا فلتخي نيح ىلع ٠ ةحيحصلاو ةبسانملا ةباجتسالا
 ىه ىوقألا ةباجتسالا نوكت نأ رثكأ لمتحيف « ىرخأ ةيحان نم دقعملا
 «فقوم»يف ةرايسلا (نكر) عضو ةيلمع ىلا الثم رظننلف٠ ةئطاخلا ةباجتسالا
 هملعت مت كولس اذهف سرمتملا قئاسلل ةبسنلابف « ءارولا ىلا عوجرلاب قيض
 لاخدا نم نكمتيس هنأ ةعقوتملا تاباجتسالاو امامت ىعيبطلا رمألاو « اديج

 ناف ءىدتبم قئاس ىلا ةبسنلابف كلذ غمو ٠ غارفلا اذه ىف ةرايسلا
 ىف ةرايسلا عضو ةيلمع نأو « ةميلس ريغ نوكتس رثكأ ةعقوتملا تاباجتسالا
 ةباجتسالا ىوقي ىبلسلا وأ رفاضتملا روهمجلا نألو ٠ ةبعص نوكتس فقوملا
 ةيلمع ىف ءادآلا نئسحي فوس رخآلا وأ روهمجلا ناف « ربكألا لامتحالا تاذ

 ضفخيس هنكلو « سرفتملا قئاسلل .ةبسنلاب راظتنالا ناكم ىف ةرايسلا عضو
 ٠ مىدتبملا قئاسلا ءادأ نم

 لامعألا ىف ءادألا نسحي فوس روهمجلا دوجو ناف اهتاذ ةقيرطلابو
 لسغ وأ لكألا وأ لقث دشك « ةديج ةقيرطب اقبسم اهملعت مت ىتلاو ةطيسبلا
 مئاوق ظفح لثم ةبعصلا لامعألا ىف ءادألا قوعي فوس هنكلو « قابطألا
 قو ٠ ةدقعم ةهاتم ىف رورملا ملعت وأ ىنعملا ةميدع عطاقملا وأ تاملكلا

 تالكشم لح لثم لامعأ ءادأ نأ رهظ « رفاضتلا نع «تروبلوأ» ةسارد

 ىف ءادآلا نسحتي نيح ىلع « ةراظن وأ روهمج دوجو ىدل ءوسي ةيقطنم
 . ٠ الم»6ا5 ةنيللأ فورحلا بطش لثم ةطيسبلا لامعألا

 ةسارد الثم اهنم « «كنوجاز» ةيرظن ةديدع براجت تدكأ دقو

 نيصوحفلا نأ اودجو ذا «لشتك ىنور « روليات تيناج « سنبس ثينيك»

 اوساو؛ةلهسلا لامعألا ف لضفأ مهؤادأ نوكي عفترم قلق نم نوناعي نيذلا
 جروج» نيب امك « ضفخنملا قلقلا ىوذ ىلا ةنراقملاب « ةدقعملا لامعألا ىف

 ناحتمالا قلق نم نوناعي نيذلا بالطلا نأ «نوساراس رومياس « رلدنام

 قلف نكلو « ةلهسلا تاناحتمالا ف مهؤادأ نسحتي 1650 قدانلعأ ٠

 تاقيبطت دحأ كلذ نأ ظحال ٠ ةبعصلا تارابتخالا ىف مهءادأ قوعي ناحتمالا

 "5١( ٠ ص رظنا) «نوسدود « سكربيي» نوناق

 ىتلا ةيلصألا ةيرظنلل اليدعت 008501 «ليرتوك سالوكين» مدق مث
 هبني ىذلا وه نيرخآلا دوجو درجم سيل هنأ ضرتفا نا «كئوجاز» اهعضو

 ىلع نيرداق نيرخآ دوجو لب « اهديزيو ةرطيسملا ةباجتسالا ززعيو درفلا
 ٠ هئادآل ةبتر وأ هل ةئف ديدحت وأ درفلا مييقت

 هس 5906



 دسشحلا كولس م ب

 نأ ١896 ماع آم802 «نوييل فاتسوج» ىسنرفلا بتاكلا دقتعا

 ىواسو«لزعنملا درفلا ىلا ةنراقملاب ايلقع صقان امئاد ©0984 'دشحلا

 ءاسنلاو ايندلا تاقبطلاو نيشحوتملاو نييئادبلاو نييناودعلا عاعرلا نيب
 فشكي ىذلا ىقالخألا ربغو ىناودعلا كولسلا نأ دقتعا امك ٠ لافطألاو

 نابا ايئدلا تاقبطلا كلذكو) 56055 ةقوسلا وأ ءاغوفلا وأ عاعرلا هنع

 0ههنههند» ىودعلا قيرط نع رشتني (هرظن ةهجو نم ةيسنرفلا ةروثلا
  تاذلا ىف مكحتلاو ةيقلخلا ةساحلا لعجي امب « دشحلا وأ ءاغوغلا لالخ

 ةيريمدت لاعفأل دشحلا باكترا ىف كلذ ببستيو « راهني لاجرلا ىدل
 ٠ هدحو درفلا اهبكتري ال

 ضعب هتاظحالمل ناف ةحضاولا «نونيل» تازيحت نم مغرلا ىلعو
 لكش ىلع مدق ةرك ةارابم ىف زوفلاب رصنلا تالافتحا رجفنت دقف ٠ قدصلا

 ىف مظعألا كرتشملا مساقلاو ٠ ةصاخلا وأ ةماعلا تاكلتمملل دمعتم بيرخت

 درفلا ءافتخا» ةلاحب نوثحابلا هامسأ ام ءامهدلإ ةقوسلا وأ ءاغوغلا كولس
 ةيرظنل ثيدحلا ليدبلا ىهو « 2ءزم0:01288هد «هل اهبجحو ةعامجلاف

 1هداتسوم» «رجنتسف»  ةيادبلا ىف. موهفملا اذه حرتقا دقو «نوبيل»

 ٠ طلوسع# «رئنيد» « تلم)ةن00 «ودرابمز» اهروطو هؤالمزو

 ةئيعم الاوحأ نأ درفلل ةعامجلا بجح نع تايرظنلا هذه ضرتفتو
 نأ ىلا دارفآلاب ىدؤت نأ تالاحلا هذهل نكميو « تاعامجلا ىف ابلاغ دجلوت

 اودقف مهنأب روعش وهو « ةعامجلا ىف ءافتخالا نم ةيسفن ةلاح !وبرجي
 جتنيو٠ ةعامجلا لخاد  ءامسآلا نم الفغ  اوجمدئاو « ةيصخشلا مهتيوه

 ةيلاعفنالا تالاحلا نم كلذ ريغو « ىعافدنالا كولسلا حبك ىف صقن كلذ نع

 ٠ نوناق الو ةدعاق همكحت ال ىذلا دشحلا كولسب ةطبترملا ةيفرعملاو

 ىعيبطلا نمف « مهدرفمب ةيمارجا الاعفأ نوبكتري امدنع دارفألا. نا
 نم اعزج نولثمي امدنعف كلذ عمو ٠ مهكولس ىلع باقعلا نوعقوتي مهنأ
 ةقيرطلابو اهتاذ لامفألاب مهمظعم وأ ءاضعألا لك موقي ثيحب ةعامج
 ةعامجلا نأ كلذ « باقعلا نم مهفوخ- نم ايبسن نوررحتي دارفألا ناف اهسفن

 ةبوعصو « مهئامسأ ةفرعم مدعل ةيقاو ةءابع وأ عانقب مهدمتو « مهرمغت
 لقأ مهنأب دارفأآلا رعشيف « مهنع ةعامجلا ةيلوئسمو ؛ مهيلا لصوتلا

 درجم ناو ٠ ةبساحملل ةضرع لقأ نوحبصي مث نمو « مهلاعفأ نع ةيلوئسم
 نود مهنأب نورعشي صاخشألا لعجت دشحلا وأ عاعرلا ةعامج ىف ةيوضعلا
 ريغ نمف اذلو « اهب نومتحي « ةعامجلا ىف نوفتخمو « ةددحم ةيوه

 ش ٠ مهيلع ضبقي نأ لمتحملا

 لس ةواأ اس



 ناب نورعشي برجملا مهلعجي نيذلا نيصوحفملا نأ براجتلا تفشكو
 + عمتجملا ام كورس قارالاب اييحرت رثكا نودؤكي ورع راغ فعن
 ريغ مهمسا ناك اذا ةقرسلاب مهمايق لامتحا عفتري امك « مهئاودع دادزيو

 ٠ ةعامج, ىف اوناك اذا وأ فورعم

 مسالا لافغا
 هبنتلا نم عفترم ىوتسم ,ةيثيبلا قياوسلا -
 ةيجراخلا ثادحالا ىلع زيكرتلا | درفلل ةعامجلا بجحل

 اهكسامتو ةعامجلا ةدحلو :

| 
1 

 ١ ش ةيضارتفا ةلاح | تاذلا ىعو صقانت

 ىعافدنالا كولسلا ىلع دويقلا فعض
 ةنهارلا تاراشالل ةدئازلا ةيساسحلا

 ةيراجلا ةيلاعفنالا تالاحلاو 22
 هميظنت وأ ىصخشلا كو ! ةبقارم ىلع ةردقلا مدع درفلل ةعامجلا

 ىلقعلا طيطختلا ىلع ةردقلا صقن

 درفلل ةعامجلا بجحل جتاونلاو قباوسلا : «رئيد» جذومن )١4 - ١( لكش

 0 تلا 00 نا هدفك كلذ عمو

 9 ةعامجلا بجح .ةررح ةدايزل ةضرتفملا يرعلا ,نأ ةديدع تاسارد

 بجح لعجي امب « اهب ابنتملا جئاتنلا ثدحت )١4 - ١( لكش ىف ةدراولاو

 ىرخأ لماوع كانه نأ الا ٠ دشحلا كولس ريسفت ىف ةقداص درفلل ةعامجلا

 هس اةجا/ ل



 . ةعامجلا

 دهاشملا لفعت هج

 نر ل نلت اصتصالاوو « داتعلاا كقيرط ىف ارئاس تنك اذا

 فقوملا نوكيو .« هددصب ةريثك ةلكسأ كنهذ .ىلا دراوتتف « 'كارح نود

 يك وعم دع ها يل د اضداغ ةرسأب

 دنقل ٠٠٠ اتيم « هيلع ىمغم « ارومخسم « اضيرم «-امئان : لجرلا اذه

 اذه ل ةدعاسملا كميدقت لامتحاف مهست ةئيعم. لماوع كأته نأ رهظ

 ىف لماوعلا مهأ نمو ؛« حلم وأ مىراط فقوم ىف صخش ىأ وأ صخشلا

 نم اهيلع .لصحت ىتلأ تام دبح 0 ان ةدعاسملا كولس

 ٠ نيرخآلا

 آةاهصع 42 28:16 «ىلراد نوج « هيناتال بيب» نم لك متها دقلو

 8روامم لع 1مم عموم دهاشملا لخدت ىف رثؤت :ؤت ىقلا لماوعلا صحفب

 باصأ ثداح عوضوملا اذهب امهمامتغا راثأ دقو ٠ هلوح نم ثدحي اي

 ىف نيدهاشملا لخدت مدعل ذاش ميهواسأم ثداح « بعرلاب ىكيرمألا عمتجملا

 ةدئاع ةأرما لجر مجاه ثيح « 64 ماع كرويوين ةنيدم ىف لتق ثداح

 « هنم ةقش ىف نطقت ىذلا ىنبملا مام احابص ةثلاثلا ةعاسلا ىف اهلمع نم '

 ةخراص 2 بعر ىف ةحئاص 3 اهسفن ىلع ةدمتعم هتمواقف لجرلا اهنعط ذا

 ٠ توملا ىتح. اهنعطو ةيناث لجرلا اهمجاه ذئدنع ٠ ٌةدعاسملل ابلط

 لالخو 2 تتام. ىتح. ةقيقد نيثالث نم رثكأل ةأرملا ةمواقم ترمتساو

 ىنذيملا نونطقي نمم لقآلا ىلع' اصخش ١م نأ ريراقتلا ترهظأ ةدملا هذه

 «ذفاونلا فلخ.  اوفقو مهنا لب ؛ بسخف اذه ..هبب. + اهخارص اوعمس هتاذ

 الو اهتدعاسمل مهنم صخش ىأ مدقتي مل كلذ عمو 2« ثداحلا اودهاشو

 ٠ نوفيلتلا قيرط نع ةطرشلا غالبال
 ةرسفو « 506 نيب اعويذو اريبك امامتها ثداحلا اذه ىقل دقو

 اودقف نمانأ نم ثارتكالا مدعو دلبتلا نم لك ءوض ىلع اهنابا نوزيثك
 نيدهاشملا ةيصخش ىلع تاريسفتلا هذه تزكرو ٠ ناسئالا مهيخأب مامتهالا

 ٠ مهتايصخش ىف صقان ام ءىش ىلا ريشي امب«ةدعاسملا ميدقت ىف اولشف نيذلا
 « ةيحضلل ةدعاسملا ميدقت مدع بابسأ ثحب ىعامتجالا سفنلا ءاملع أدبو

 تايلمعلاو ةيفقوملا تاريغتملل: قيقد ئيدحت ةماقا «ىلراد « هيناتال» لواحف

 هد ذكورا



 ةباجتسالا ىلا ماع هجوب  سانلا دوقت ىتلا ةيجولوكيسلاو ةيعامتجالا

 : ىلي امك ىهو « ةبسانملا ثارارقلا نم ةلسلس بلطتت ءىراوطلا

 ١ - ثداحلا درفلا دهاشي نأ بجي ٠

 ثداحلا رسفيو « رهاظ ضومغ ىأ درفلا اذه لحي نأ ديال ب ١

 * ٠ احلم اقراط هقصوب

 ةلأسملا لعجيو « ةيلوئسملا نم اعون درفلا اذه ضرتفي نأ نيعتي - *
 ٠ اهيف لخدتي ىتح وه هتلأسم

 .اهمدقي مث نمو؛ةدعاسملل بسانملا لكشلا درفلا فرعي نأ بجي - ؛

 ناوث نوضغ ىف تارارقلا هذه ذختت نأ دبالو « لخدتي فوس هئاف قايسلا

 ٠ ةدعاسملا كولسُت ىف رثؤت ةديدع لماوع كائهو ٠. ةليلق

 ا دهاشملا لخدت يف ةرئؤملا لماوعلا

 «ةضماغ ةيادب ءىراوطلا تالاح نم ريثك ادبت : فقوملا هيدحت ١

 ةأرملا ةايحح له ؟ رومخم وأ مئان وأ تيم ضرآلا ىلع ىقلملا صخشلا لهف

 قرطلا دحأو ؟ ىلئاع راجش درجم وه وأ العف ةددهم هجاوملا نكسلا ىف

 ىأ كانه نكي مل ول امك فرصتلاو:« لعفلا ليجاأت قزاملا اذه عم لماعتلل

 نيسح. ىلع ؛ نورخآلا فرصتيس فيك ىريل هلوح درفلا رظنيو ٠ اطخ

 « اهسفن بابسألل (أطخ كانه سيل) اهتاذ ةقيرطلاب نورخآلا فرصتي
 لك للضي ةعومجملا ىف درف لك نأ ىأ « ماعلا لهاجتلا نم ةلاح ثدحتف

 ءىدهيف « احلم ائراط افقوم سيل هنأ ىلع فقوملل هديدحتب رخآ صخش

 ٠ نوفرصتي ال ىتح هءاضعأ دشحلا

 ةعومجملا مجح داز املك هنأ براجتلا تنئيب : ةيلوئسم ا عيزوت  ؟

 جئاتن ترفسأو ٠ حيحص سكعلاو « ةدعاسملل صوحفملا ميدقت لامتح لق

 ةبسنلاب ةدعاسملل هميدقت لامتحا دادزي درفنملا دهاشملا نأ ىرخأ براجت

 اسيلو نيقيدض اناك اذا نيدهاشملا نأ قئاشلا نمو ٠ نيدهاشملا نم عمج ىلا

 نأ كلذ ريسفتو٠(ادحاو اصخش اناك وث اهك) دادزي ةدعاسملا كولس ناف ءابرغ

 عقيال ةيلوئسلا ءبع ناف « نودوجوم هريغ اريثك نأ فرعي امدنع درف لك

ام اصخش نأ دكؤملا نم هنأ ىف درف لك ركفي ذا )ع هدحو هيلع
 بجي رخآ 

 2٠ ١ لخدتيو نآلا ام لمعب موقي نأ

 سس ظةعشادل



 ناف « ةدعاسملل صخش مدقتو ثداح ثدح اذأ : جذومن دوجو -
 مهريغ دارفألا مدختسي امك هنأ ىلأ كلذ ريشيو ٠ هنوعبتي فوس نيريثك

 نومدقي ىتم ديدحتل جذامن مه ثيح نم اضيأ سانلا ةيقب نومدختسي
 ةارمال ةدعاسملا كولس) ةيلمعلا براجتلا ىدحا كلذ تدكأو .ةدعاسملا
 ٠ (اهترايس راطا رجفنا

 ةعومجم تيطعأ ثيحب ةيعقاو ةبرجت تيرجأ : تامولعملا رود - ؛
 ' ىلع ادامتعا) دهاشملا لخدت نع امليف وأ ةرضاحم اما ةعماجلا بالط نم
 لك هجاو نيعوبسأ ذعبو « (ةرقفلا هذه ىف هضرع قبس امم ةبيرق ةدام
 ةدعاسملا اومدق مليفلا اوأر وأ ةرضاحملا اوقلت نم نأ رهظف « ةثداح بلاط
 ٠ ةطباضلا ةعومجملا ىلا سايقلاب ربكأ لدعمب

 نم ديزتو فطاعتلا ىلا ىدؤت بيلاسأ كانه : ةئشنتلا بولسأ .ه
 لفطلا ثحت ةيئادجو تاريسفت ميدقت نع الضف اذه « نوعلا ميدقت لامتحا
 ةيمنت نكمي هنأ حضتا امك ٠ نيرخآلاب مامتهالاو « ةدعاسملا دي ميدقت ىلع

 الا ٠ ةسردملا راطا ىف راثيالاو ةيريغلا

 عافتراو ةيعامتجألا تاقالعلا ريدقت طبتري : ةيصخشلا تامس - 1
 ةيلامجلا ميقلا نم رثكأ كلذو « ةدعاسملا ميدقتب ايباجيا ةيعامتجالا ميقلا
 ردصم نم لكو ةدعاسملا كولس نيب طابترا ضارتفا نكميو ٠ ةيسايسلا وأ
 ش ْ ' ه٠ طاسبنالا دعبو طبضلا

 رثكأ ةدعاسملا ميدقت ىلا لاجرلا ليمي : نيسنجلا نيب قورفلا 2
 نمضتتال ىتلا فقاوملا ف ىتح « ءىراوطلا تالاح ىف ةصاخبو ءاسنلا نم

 ةباجتسالل ادادعتسا رثكأ ةريغصلا ندملا نا : ةنيدملا مجح - 6
 . ةريبكلا ندملا ئنطاق ىلا ةنراقملاب ةدجنلا تاءادنل .

 نمل ربكأ راركتب ةدعاسملا ناسنشالا مدقي : ةيحضلا عم ةقالعلا 4

 ٠ ةيدو ةقالع هب هطبري وأ هيلع دمتعي وأ رثكأ هبحي

 صاخشالا نيب بذاجتلا - *
 هل لثمي ال مهنم دحاو لك نكلو « ةريثك ىسانأ عم ناسنالا لماعتي

 لضفي نم مهئيب نم ىفطصيف ٠ هسفن ليضفتلا هلضفي الو « اهتاذ ةيمهألا
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 بناجلا نأ دبالو ٠ لاحلا ةعيبطب ةتوافتم تاجردب كلذ نوكيو « بحي وأ
 ٠ اضيأ ةفلتخم تايوتسمب - بحن ال نمو لضفن ال نم ىلع لمتشي رخآلا

 نأ دعبف « ةيمهأ انتاهاجتا رثكأ ىه نيرخآلا وحن ائتاهاجتا لعاو

 ةيفيك ىلع ىماسألا انمامتها زكرتي « مهيلا فرعتنو اددج اسانأ لباقن
 ةقادص ىلا بذاجتلا وأ ىلوآلا ليضفتلا نم لقتننف « مهب انتفالع ةيوقت

 انتياعر نأب لوقلا ىف ةغلابم كانه نوكت ال دقو ٠ بح. ىلا وأ ةميمح
 .تقولا ةيبلاغ ىف سانلا مظعم ئدل ةقلطم ةيولوأ اهل ةيصخشلا تاقالعلل
 - ريصقلاب سيل نمز ذنم  ىعامتجالا سفنلاءاملع متهآ دقف كلذل اعبتو

 دارفآلا نيب بذاجتلاب عفترت وأ ليضفتلا نم ديزت ىتلا لماوعلا صحفب
 دشت ىتلا ةوقلا كلت وه بذاحتلاو 216065501833 2

 سفنلا ملع ىف بذاجتلا ىنعيو « اعم صاخشألا وأ ماسجألا (بذجت وأ)

 00 سفنلا ءاملع متها دقو ٠ هركلا وأ بحلا نم هاجتا ىعامتجاالا

 ٠ بحلا وأ ديك وأ بذاجتلا تاددحم ثحبب

 صاخشألا نيب بذاجتلل ةددحملا لماوعلا .1

 ىتلا لماوعلا فلتخم ديدحتب ىعامتجالا سفنلا ملع ىف نوثحابلا متها

 نع نوفشكيو « نينيعم نيرخآ اسانأ سانلا بحي نأ ىف ببسلا نيعت

 ىف ءاكرش وأ ءاقدصأ مهنأ ئلع نيرخآلل مهرايتخا ىف ةددحم تاليضفت

 وأ ىلعفلا 823*826 باوثلا موهقم نمكيو ٠ نيبحم وأ ةدحاو ةرجح

 مظعم ءارو « ام ةقالع ءارج نم دارفألا هيلع لصحي نأ نكمي ىذلا عقوتملا

 ؛ ىلي اميف اهمه3 ضرعنو ٠ صاخشألا نيب ةيبذاجلا تأيرظن
 مءممداصومأتا برسقلا ١

 نولمعي وأ مهعم نوشيعي نم ليضفت ىلا ماع هجوب  سانلا ليمي
 ؛ «ةرواجتم «ققش» ىف نوشيعي سانأ نيب ةداع ةقادصلا أشنتف هئاذ ناكملا ىف

 لصفلا ىف ضعب نم اهضعب بيرق دعاقم مهل تددح نيذلا ذيمالتلا نيب وأ
 0 ال سانأ نيب ةقادصلا مايق بعملا نما هنأ 8 نمو ٠ ىسردملا ١

 نم ا نع نوثحبيو « ةيدولار :تنخزفلا تارا وأ ماسلا ءاقلا ف

 « مهناريج نم اهنوجاتحي ىتلا ءايشاألا ضعب نوريعتسيو 0 اضعب مهضعب

 ”يعافتلا ني ءاونالا هذه لالخ. روطتتو ةقادصلا ومنتو

 نيرقلا يبه نع ةفادسلا نات ىلع تيرجأ ىتلا براجتلا تفشكو
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 ىتح « ءاقدصأ ابلاغ نوحبصي ةدحاولا ةرجحلا ءالمز نأ نعو ؛ (12>ىناكملا

 نيب اعقوت رثكأ نوكي جاوزلا نأو « ةفلتخم ةيادبلا ىف مهتاهاجتا تناك ول
 ةسمخل صحف رفسأ دقف ٠ اضعب مهضعب نم نيبيرق اوناك مهنأ ثدح سانأ

 اهباحصأ ناك تاجيزلا ثلث نأ تاينيثالثلا ىف مت ىكيرمأ جاوز دقع فالآ

 ترهظأو ٠ (ةينكس تاعومجم سمخ دودح ىف) مهضعب نم نيبيرق نوشيعي
 ناذه حبصيس له : لاؤسلا نع ةباجالل ديحو ءىبنم لضفأ نأ ثوحبلا
 ةديدع تاسارد تدكأو ٠ امهينكس نيب ةفاسملا وه ؟ نيقيدص ناصخشلا

 ا ل نتا قلل قفا لل ا

 ٠ ةيعماجلا

 دجو دقف « ةديدع بابسأب باجعالاب ىناكملا برقلا طابترا رسفيو
 وأ موسرلا لثم ابيرقت ءىش ىآل رركتملا ضرعتلأ نأ هؤالمزو «كنوجاز»
 لاصتالا للقي امك ٠ ةديازتم ةجردب انيدل الوبقم هلعجي اقيسوملا وأ ءايزألا
 تاربخلا رود لفعن الأ بجيو )2 حايترالا مدعو قلقلا ةيلمع نم رركتملا

 ٠ بحلاو ةقادصلا معدت ىتلا ةراسلاو ةعجشملا

 هقادعلا ةيمنت ق برقلا 0 0 ءانفتسالا نأ ودبيو ؛ 0 امهنم لك

 ٠ ةيادبلا ذنم ةوادع وأ ةموصخشك انه نوكت اهننع تدحي

 انل نوقصالملا كارفألاف « اضيأ بوغرم ريغ ادج ديازتملا برقلا نأ امك
 ءانقيضو انللم  ىلاتلاب - نوريثيو « انتيصوصخ نومحتقي دق رارمتساب
 ٠ بذاجتلل ديحولا لماعلا سيل كلذك برقلاو

 رهسنلتندتتتل» ةفلألا  ؟

 بذاجتلا ىلا برقلا ىدؤي نأ نكمي فيك رسفي ىذلا ىساسألا ببسلا
 نوحبصيو « مهراوج ىلا شيعن نم اريثك ئرن نأ ىلا ليمن اننأ بحلاو
 ةدع رفاوتتو ٠ بحلا مث نمو « ةفلآلا ديزي برقلاف ٠ انل ةبسنلاب نيفولأم
 وأ سانال ضرعتلا درجم) اهتاذ دح ىف ةفلألا نأ ىلا ريشت تاسارد

 ضرعتلا درجم ناف ؛« بحلاو بذاجتلا ديزت (ةريثك تارم ةنيعم تاعوضوم
 ايفاك افرظ دعي (!دوجوم لعافتلا نكي مل ول ىتح) صخش هجول رمتسملا
 < هيهوأ ضختللا اذه لمقتل

 )١( «بلقلا نع ديعب « نيعلا نع ديعبلا» : ةروثأملا لاثمألا نم ٠
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 م صخش ضرعت اذاف « ناويحلاو ناسنالا دنع ةماع ةرهاظ ةفلألاو
 لضفيس هئاف نفوهتيب تاينوفميس وأ شيورد ديس اقيسومل - رركتم لكشب

 نوصوحفملا ضرعت براجتلاىدحا ىفو٠ كلذ دعب هريغ نم رثكأ هيلاعمتسا ام
 دهاش املك هنأ رهظف « مهنوفرعي ال صاخشال روصلا نم ةددحم ةعومجمل

 هنأو « ةباذج اهنأ ىلع اهل هريدقت داز « رثكأ تارم روصلا هذه صوحفملا

 روصلا ضرع راركت نأ ىلا ريشت ةيناكما كانه نكلو ٠ اهبحاص بحي
 . رثآلا اذه نم تحي « للم هيلع بت ارنب جرح

 ةنسنادبتا»و هباشتلا ٠

 «نريب نود» عضو دقو < مهبذاجت ىف ريبك رود صاخشألا نيب هباشتلل
 انركذت ىهو « هباشتلا ساسأ ىلع بذاجتلا ىف ةمهم ةيرظن ظروسم
 :نم ىلا سانلا بذجني ذا « «عقت اهلاكشأ ىلع رويطلا» : روفأملا لوقلاب

 تاهاجتالا « ةيصخشلا تامس : لثم ابيرقت بناج ىأ ىف مهعم نوهباشتي
 :« تاردقلاو ءاكذلا « تاياوهلا « ةساردلا « ميقلا « ةيسايسلا ءارآلاو
 ةيمسجلا صئاصخلا « ةيداصتقالا ةيعامتجالا ةقبطلا « رصنعلا « ةيموقلا
 ٠ نينيعلا نولو نزولاو لوطلاك

 ةيرظن قدص ىلع للدت ةريثك ةلثمأب ةرصاعملا ةيمويلا ةايحلا رخزتو
 نيب قيفوتلا ةمهمب ىلآلا بساحلا موقيو ٠ هباشتلا ساسأ ىلع بذاجتلا
 هذه دمتعتو « امهجاوزل اديهمت تايئانثلا نيب ةاهاضملاو ثانالاو روكذلا
 ٠ (ىثنأو ركذ). تايئانثلا نيب ةكرتشملا تاهاجتالاو صئاصخلا ىلع ةمدخلا

 جاوزألا نأ الثم حضتا دقف « بذاحتلا ىف ةيمهأ ىمسجلا هباشتللو
 امم.زثكأ ةيمسجلا ةيبذاجلا ىفو ةماقلا لوط ىف اهباشت رثكأ تاجوزلاو
 باختنا نع ةيكيرماألا تاساردلا ىدحا ترفسأو ٠ ةفدصلا قيرط نع عقوتي
 لوطألا حشرملا نولضفي نيذلا سانلا نأ ؛ 1917١1 ماع كرويوين ةنيدم ةدمع
 حشرملا اولضف نيذلا سائلا ىلا ةنراقملاب ةيرهوج ةجردب لوطأ سانأ مه
 ٠ (115 ص رظنا) رصقألا

 «بمكوين» ةسارد « ددمصلا اذه ىف ةمهملا تاساردلا نيب نمو

 ىناكمللا برقلا نأ رهظ ثيح « ةعماج بالط ىلع ةضيفتسملا 7168ءمدجم

 ددحم تاهاجتالا ىف ىئدبملا هباشتلا نأ حضتا امك « بذاجتلل ىماسأ ددحم

 ىساردلا لصفلا ةياهن ىف ضعبل مهضعب بالطلا ليضفت ىدمل اضيأ مهم

 تدوم



 ببسلا نأ ؟ بذاجتلا ىلا هباشتلا ىدؤي اذامل : وه نآلا مهملا لاؤسلا

 باوثلا نم اعون انل نومدقي اننوهبشي نيذلا سانلا نأ رثكأ لمتحملا
 تامامتهأ انكراشي صخش عم لعافتلاف ٠ ةفلتخمو ةدع قرطب ني

 ايلسم اقئاش انيل اسلس الماعت نوكي نأ بلغي ةهباشتم تاهاجتاو الوزمو

 نأ لهسألا نم نودجي نيهباشتملا سانلا نأ ٠ نيصخشلا الكل هيف ءانح ال

 تاداقتعالا هباشت ناف حضاولا باوخلا اذه نع الضفو ٠ ةلدابتم ةيمهأ تاذ

 . انعم نيهباشتملا نيرخألا ناف « ميعدتلا نم رخآآ اعون مدقي تاهاجتالاو

 ةدايز كلذ ىلع بترتيو ٠ عقاولا ىلا رظنلا ف ةصاخلا انتقيرط قدص
 ٠ هسفن ىف ةقثلاب صخشلا روعش

 ةيحان نمو ٠ ةقادصلا نيوكت ىف هباشتلا نم ىوقأ ةفلألا نأ ةعماجلا ىف
 كلذ انب ىدؤيو « روفنو قيضو للم رصنع ديدشلا هباشتلا نوكي دقف ىرخ
 + ةطكتلا ىلإ ةعئاستلا ضرف ثفب ىلا

 ©هسماعدعدماهتا» ةلمكتلا

 ضعب هدكؤت لوق وهو « «بذاجتت دادضألا» نأ ةروثأملا لاوقألا نم

 ٠ اهريغ هيفنت نيح ىلع « ةيسفنلا ثوحبلا
 ناف (ةقباسلا ةرقفلا ىف انمدق امك) هباشتلا ةيمها نم مغرلا ىلعو

 ٠فقاوملا ضعب يف لويملا وا تاليضفتلا عم ضراعتي نأ نكمي هباشتلا لماع
 ؛جعزم هنآىلع رخآلا ىلا امهنم دحاولك رظني دق اريثكناثدحتي نيراثرث نا
 هذه ىف ةعئم دجي نأ امهنم ىأل نكمي ال رطيسم لجرو ةرطيسم ةأرما ناو
 راسن نأ بلعي اديح اعمكسمو اقبل اثدحتم ناف ىرخأ ةيحان نمو ٠ ةقالعلا

 (سكعلا وأ) ةعضاخ ةجوزو رطيسم جوزو : ماري'ام ىلع امهنيب رومألا
 ماجسنالا وا مغائتلا نم عونلا اذهو ٠ ةسلس امهنيب ةقالعلا نوكت نأ نكمي
 ( هيضرتو امهنم الك عبشت ىتلا ةقيرطلا هذهب سانلل ةفلتخملا تاجاحلا ىف

 ءرخآلا ةباثاب اهيف صخش لك موقي ةلمكتلا ىلع دمتعت ىتلا ةقالعلا نا
 ضعب تدكا دقو ٠ هتابغرو ةمهملا هتاجاح نع ريبعتلا ىلع هعيجشتب كلذو
 نولضفي نيعضاخلا نيصوحفملا نأ رهظف « بذاجتلا ىف ةلمكتلا رود ثوحبلا
 ٠ نيطسبنملا نولضفي نيوطنملاو ؛ نيرطيسملا
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 ١41١ ماع ذنم تأدب ىتلا ىرخأآلا ثوحبلا دكؤت مل ىرخأ ةيحان نم

 امم رثكأ هباشتلا ىلع دمتعي « تاونم سمخ ىتح ترمتسا ىتلا تاجيزلا

 ضرف ةلمكتلا نأب لوقلا نكمي مث نمو ٠ ةلمكتلا ىلا ةجاحلا ىلع دمتعي

 ظدلقسعع نزاوتلا وى

 ساسأ ىلع بذاجتلا نع ةيرظن 1716066 «ردياه زتيرف» عضو

 مهراكفأ نيب قاستالا نع ثحبلا ىلا صاخشألا ليم ىلا اريشم « نزاوتلا

 « مهتاداقتعاو مهتاهاجتا رييغت قيرط نع عارصلا اوضفخي نأ نولواحي
 وأ لداعتلا وأ قاستالا لا كىللذ امو 4 ةباثأ رثكأ ةلاسح نورركي مث نمو

 اما ناصخشلا ناك اذا ةنزاوتم نوكت ةقالعلا نأ «ردياه» ىريو ٠ نزاوتلا

 صاضخشألا دحأ ناك اذاف ٠ رخآلا امهدحأ ةركي وأ رخآلا امهدحأ بحي

 انناف «؛ صاخشألا نيب ةيبذاجلا ىف مهم لماع نذا 26520049 لدابتلا

 سانلا لعجت ةنزاوتملا تاقالعلاو ٠ انهركي نم هركنو « انبحي نم بحنس

 كانه نأب نورعشي مهلعجت ةنزاوتملا ريغ تاقالعلا نكلو « ةحارلاب نورعشي
 ٠ مهتايهاركو مهتاليضفت طمن رييغتب نزاوتلا ةداعا ىلا مهعفدتو « اطخ

 نم اهتاذ ةجردلاب سيل نزاوتلا لماع نأب لوقلا نكمي كلذ عمو
 هبحيال نم بحي نأ نكمي صخشلا نآ امك ٠ ىرخآلا لماوعلل ىتلا ةيمهألا

 ٠ نمزلا نم ةددحم ةرتف لقألا ىلع
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 فيكف « كبحي أدب مث قباس تقو ىف كهركي ناك ام اصخش نأ ضرتفا

 ةيرظنب هذه ىمستو ٠ ميدق قيدص لوبق نم ةباثا رثكأ انايحأ نوكي

 ةيرظنلا هذه صنتو ٠  فتموصموت ع اتصل“ «ردنيل نوراد 2 نوسنرآ

 الوأ انهركي صخشلا اذه ناك اذا لضفأ نوكي ام صخشل ائبح نأ ىلع

 انبحي رخآلا صخشلا اذه ناك ول امم رثكأ كلذو + (١١)١انبحي نآلا حبصأو

 ٠ عقوتلا اذه براجتلا ىدحا تدكأ دقو ٠ نآلا ىتحو ةيادبلا ذنم

 )١( «ةوادع دعب الا ةبحم ام» : ىماعلا لثملا ىلا رظنا ٠

 ااا تع



 مث « بارطضالا انل ببسي ةيادبلا ذنم هركلا نأ كلذ ريسفت نأ ودبيو
 ريغتي امدنع « ةباثالا نم امهيلع بترتي امو حرفلاو حايترالاب درفلا رعشي
 ىلا رظني نأ ىلا ليمي صخشلا ناف كلذ نع ًالضفو ٠ بح ىلا هركلا اذه
 وأ ةنطفلل !اردصم هفصوب هل بحلا ىلا هركلأ نم ريغت ىذلا صخشلا

 هنكلو ؛ صخش ىأ بحي ال صخش هنآل « ةقثلاب أريدج اصخشو « ةريصبلا

 ٠ ةديدش ةقدب راتخي

 ةيمسجلا ةيبذاجلا - ٠
 - مههركن وأ مهلضفنو - نيرخآلا ىلع مكحن نأ لداع ريغ رمأل .هنا

 نع جراسخ لماع كلذف « مهرهظمو ةيمسجلا مهصئاصخ نم ساسأ ىلع
 ىوتسملا ىلع  سانلا نأ ىلع براجتلا تلد دقو ٠ مهترطيسو مهمكحت
 مهبح ىف لامجلاو ةيمسجلا ةيبذاجنل اريبك انزو نوميقي ال . ىظفللا
 ترفسأ ئلعفلا كولسلا ىلع ثوحبلا نكلو « رخآلا سنجلا دارفأ نم مهريغل

 بح ىف رودب لامجلا وأ ةيمسجلا ةيبذاجلا تماق ذا « ةفلتخم ةركف نع
 نأ ودبيف كلذ عمو ٠ ةقالعلا ةيادب ف ةصاخبو رخآلا سنجلا نم صخش
 ٠ جاوزلا نيرق رايتخا متي امدنع اهتيمهأ صقانتت ةيمسجلا ةيبذاجلا

 ةيركف بلاوق نولمحي سانلا نأ ةيمسجلا'ةيبذاجلا ةيمهأ بابسأ دحأو
 ةيساسحلاب مستي ام ابلاغ هنأ نوري ذا « ايمسج باذجلا صخشلا نع ةيطمن
 ةراثالاو قالطنالاو ةيعامتجالاو شاحلا ةطابرو ةوقلاو مامتهالاو ةقفشلاو
 موهفم ىلع ةيطمنلا ةركفلا هذه دمتعتو ٠ ةيباجتسالاو ىسجلا ءفدلاو
 ىلع مكحلاب سانلا موقي ذا « «بيط رمأ لامجلا :نأ» ةادؤم رخآ

 مهنأ ىلع (عقاولا ىف وأ ةيصخشلا روصلا قيرط نع) نيباذجلا صاخشألا
 نم ديزم عم « ايدرو البقتسم مهل نأ ىلعو « ةداعسو ةقفشو ءاكذ رثكأ

 نيوكت ىف ريثأت ةيطمنلا راكفألا هذه لكلو ٠ ةديعسلا تاجيزلاو لاملا
 ٠ مهعم انلعافت ىف عن.ةمو ؛ نيرخآلا نع انتاعابطنا

 « نسح. ليمجلا نأب داقتعالا ىلا نذا ماع هجوب  سانلا ليميو
 نم اردق لوقلا اذه ىف نأ ىرخأ تاسارد تتبثأ دقو ٠ ليمج نسحلا نأو
 ريغو ٠.. سفنلاب ةقثلا « ةيديكوتلا «. ةيسفنلا ةحصلا ؛ تاذلل ىباجيا موهفم : نم لك عم طبترت ةيمسجلا ةيبذاجلا نا رهظ امك « ةقيقحلا
 . ةديدعلا ةيباجيالا صاوخلا نم كلذ

 تاراهملاو سفنلاب ةقثلاو تاذلا ريقوت ىلا مهب ىدؤت قرطب ايمسج نيباذجلا دارفألا نولماعي سانلا نا كلذ ىف ببسلا نوكي نأ حجرملا نمو

 ل كا



 لكشب مهنهم ىف نومدقتيو « عرسأ نوقتري مهنأ امك ٠ ةيقارلا ةيعامتجالا
 : 5 ز . 1

 ةيمسجلا ةيبذاجلا ىف لئامتلا ضرف

 ىف امامت مهلئامي ةايحلل (ةكيرش وأ) كيرش رايتخا ىلا سانلا ليمي
 ةايحلا لاجم ىف اهتاذ جئاتنلا تجررختساو « رهظملاو ةيمسجلا ةيبذاجلا
 امب ةيعامتجالا تابسانملاو ىداونلاو حراسملا ف سانلا نم جاوزأل ةيعقاولا
 226طنلق لثامتلا وأ بسانتلا وأ رظانتلا ضرف ققحي

 باذج صخش لضفأ ىلع لصحي نأ لواحي انم الك نأب كلذ رسف دقو
 ليلحتلا اذه ىنعيو ٠ انيف بغري وأ انديري نأ نكمي هنأ عقاولا ىف دقتعن
 مهنآل ةيبذاج لقأ صاخشأ نع نوثحبيس ةيبذاج لقألا صاخشألا نأ

 جتنيو ٠ مهل ادج. اعفترم افده اوعضو اذا نورخ-آلا مهضفري نأ نوعقوتي
 هل كيرش رايتخا ىلا انمظعم ىهتني ثيح « ةيبذاجلا ىف لثئامت كلذ نع
 ٠“ انل ىتلا ةيبذاجلا نم اهتاذ ةجردلا ابيرقت

 صاّخشألا نيب بذاجتلا ةمق بحلا - ب

 « (470 ص رضظنا) اتمدق نأ قبس امك راس ىباجيا لاعفنا بحلا
 نيب تاقئاعلا لوحتت. ذا « صاخشألا نيب بذاجتلا ةورذ اضيأ بحلاو

 ٠ بحلأف ةدوملاو ةفلآلا.مث برقلا نم ديزم ىلا ليضفتلا نم صاخشألا

 . 50م1 2همعمةلتم5 ىعامتجالا قارتخالا وأ ذافنلاب ةيلمعلا هذه ىمسمتو

 5ء]ا-لتكء]وقانتع تاذلا نع فشكلا وه ةيلمعلا هذه حاتفمو

 نأ بجي ثيح « نيرقلا وأ كيرشلا عم لدابتم لكشب اهرارسأ ءاشفاو

 ' ,ةقالع ةيأ ةيادب فو ٠ ضعبل مهضعب ايجيردت مهسفنأ نع ءاكرشلا فشكي
 « هسفن نع ءايشأ نع فشكلا ىف درف ادب اذاف « لدابتلل ىوق رايعم دجوي

 ةقيرطلا هذهبو ٠ هتاذ ءىثلا لعفي ناب ابحرم رخآلا درفلا نوكي نأ بجيف
 ىتلا ةعرسلا نأ ىلع ثوحبلا تلد دقو ٠ ةدوملاو ةفلألا ديازتتو ةقثلا ىنبت

 ءاكرشلا دحنأ فشك اذاف « ادج مهم رمأ تاذلا نع فشكلا ىف مدقتلا اهب.متي

 رخآلا فرطلا عجارتي نأ كلذ نع جتني دقف « ريبك ردقبو ةعرسب هسفن نع

 ٠ بحسلي وأ

 نع فشكلا ثدحي مايألا هذه ةيفطاعلا «ةيسنامورلا» تاقالعلا ىفو

 مظعم نأ هثالمزو «نيور» ةسارد تنئيب ذأ « ادج ركبم تقو ى تاذلا

 .اوكرتشا دق ؛ طسوتملا ىف روهش ةينامث اعم مهتقالع ترمتسا نيذلا ءاكرشلا

 - 5ةأالال



 مهتايح قئاقد لك نع « واستم لكمشبو ةلماك تاذلا نع فشك ةيلمع ىف

 - صاخ هجوب كلذ ثدحو ٠ اهنم لجخملا ىتحو « ةيصخشلاو ةصاخلا
 ىتلاو « تاينيتسلا ىف تثدح. ىتلا ىبرغلا ملاعلا ىف ةيسنجلا ةروثلا دعب
 ةيعامتجالا ريياعملا نم اضيأ تلدع لب « بسحف مهل ىسنجلا كولسلا ريغت مل
 ٠ اهرارسأ ءاشفاو تاذلا نع فشكلاب ةقلعتملا

 رعاشملا فلتخم  سانلا مظعم همدختسي امك  بحلا حاطصم فصيو
 نم ليلق ددع بوص وأ رخآ هاجت صخشلا اهب رعشي ىتلا سيساحألاو
 ”لاعفناو ٠ باجعالاو ديدشلا قلعتلاو بذاجتلاب مهوحن رعشن نيذلا سانلا
 ةيجولويزيفلا ةراثتسالاب ةطبترم جامدنالاو ماعلا لاغشنالا نم ةلاح بحلا
 « هتبحاصم ىدل ةوشنلاو « كيرشلا ىلا قوشلاب ةبوحصمو « ةيوقلا
 . نارتقالا وأ ةكراشملا قيقحت ىف ةبغر عم « هدوجو ىف رورسلاو

 ىنيعو ىبجاح نيب ام لثم ىنيبو بحأ, نم نيب ام تيل

 ةلاح ىف مهعوقو لهسي نمل ةزيمملا تامسلا نم اددع كلانه نأ ودبيو
 ىلا باستنالل ةديدش ةجاح مهيدل نمك « ىفطاعلا وأ «ىسنامورلا» بحلا

 - عئاش وه ام'سكع ىلع  ءاسنلا نأ تاساردلا تلد دقو ٠ ةلاحلا هذهب طبترت ةيصخشلا ىف ةنيعم تامس ضارتفا نكميو « مهعم عمجتلا وأ مهريغ
 عقي امك « ةفطاعلا دقتم ىسنامورلا بحلا ىف امكحت رثكاو ةيلاثم لقأ
 نينو « .عرسأ حلا نماوابتتلا سصلختت نيجي ىلع عر بعت ف لاجرلا
 خارصلاو زفقلاو ىرجلا ىلا ةجاحلاك) بحلا ضارغاب ءاسنلا ةربخ
 جاوزلا ةرتف تلاط املكو ٠ لاجرلا دنع اهنم ةدح رثكأ (ةيرحلاب روعشلاو
 ةقادصلاو ةفطاعلا رمتست كلذ عمو « امامت ىفتخت دقو بحلا تاجرد تلق
 ٠ باهجعأالا و

 تييلوجو ويمور رثأ

 ؟ اهل امهضفر انلعاو بحلا ةقالع ىف نادلاولا لخدت ول ثدحي اذام
 تلد دقف ةيرسألا فورظلاو ةيعامتجالا تارابتعالا نع رظنلا فرصب
 ديزيو « اهيوقيو ةفطاعلا بهلي امهتضراعمو نيدلاولا لخدت نأ ثوحبلا
 نم ىلوآلا ةرشعلا ىلا ةتسلا روهشلا لالخ نيجوزتملا ريغ نيب بحلا نم
 اذهو ٠ نيجوزتملا نيب رعاشملا ىف رثؤتال نيدلاولا ةضراعم نكلو ٠ امهتقالع
 ىو) . 2هدسمم همه 1104 22606 «تييلوجو ويمور رثأ» مساب فرعي

 امهضعبب ناريغصلا نابحملا قصتلا «ثييلوجو ويمور» ؛ ريبسكش ةيحرسم
 . (امهيترسأ نيب ةمئاقلا ةوادعلا مامأ رثكأ

 ا ةؤم



 ةرياسسملا - ؛

 ةعامجلا ريياعمل اقبط فرصتلا ىه ةاراجملا وأ ©هدئم:هتنا# ةرياسملا
 ةجيتن هتاهاجتاو درفلا كولس ىف ريغت اضيأ ىه وأ « اهتاعقوتو اهئارآو

 نم ادبت ةدع الاكشأ ةرياسملا ذختتو ٠ ليختملا وأ ىقيقحلا ةعامجلا طغضل

 قمعأ تاقبط ىلا لصت نأ نكمي ىتح « ماعلا ناعذالا نم عون درجم

 ىخيراتلا راطالا حضون نأ ناكمب ةيمهألا نمو ٠ ىمخف لوبق اهنع جتنيو
 : ٠ ةرياسملا تاساردل

 ةيتاذلا ةكرحلا رثآ ف فيرش رفظم براجت - |
 «فيرش رفظم» تاسارد « ةرياسملا ىف ةمظنملا ثوسحبلا لوأ ناك

 رثأ نع تناكو « اكيرمأ ىلا رجاه ىذلأ ىكرتلا سفنلا ملاع 5ع
 فورعم ىرصب عادخ وهو « ةننامالمءاتم 58006 ةيتاذلا ةكرحلا

 ةرجح ىف اذرف انسلجل اذاف ٠ ةرياسملا ىلع ةنهربلا ىف «فيرش» هنم دافتسا

 ةطقت هل تمدق مث « ىعجرم رامطإ هيدل دجوي نأ نود « مالظالا ةمات

 ةحيحص ريغ ةقيرطب ىأ) ةئطاخ ةقيرطب اكرحتم ودبي ءوضلا ناف « ةكيضم
 ٠ درفلا ىنيعل ةيئاوشعلا تاكرحلا نع رثآلا اذه جتئيو ٠ ( عاده هنأل

 نع (تاريدقت) اماكحأ اوردصي نأ نيصوحفملا نم «فيرش» بلطو
 نيصوحفملا فلتخم هجتا دقو ٠ اهلالخ كرحتي ءوضلا نأ ودبي ىتلا ةفاسملا

 تحوارتو ٠ (اتباث ناك دقف كلذ عمو) تاريدقتلل فلتخم ىدم عضو ىلا

 ىدل ىدملا ناك نيح ىلع « 2)ةصوب ١ ىلا + نم تاريدقتلا ضعب
 ةفلتخم تاريدقت مهل سانأ عمتجي امدنعف كلذ ممو٠ةصوب الود نيب نيرخآ

 ىدملا الا كلذ امو « اهب اصاخ ادحاو ىدم نوكت ام اعيرس ةعومجملا ناف

 ٠  تالواحملا نم ليلق دعب . «فيرش» ظحال دقو ٠ دارفألا ىدل دوجوملا

 كلذو « مهتاريدقت نم نوريغي نيصوحفملا لعجي نأ ةلوهسب عيطتسي هنأ
 عم ةرجحلا ىف برسجملا 001068165 (؟9ءاكرش مسسفو قيرسلم نع

 ماكحالا اريثك فلتخت امدنع ىتح قداص كلذ نأ تبث دقو ٠ نيصوحفملا

 نهرب ٠ درفلا صوحفملا هددح ىذلا ىدسملا نع ءاكرشلا اهدروي ىتلا

 امدنع ةيدرفلا ماكحألا ريغتت ؛ ةرياسملل حضاو لاثم ىلع نذا'«فيرش»

 ٠ نيرخآلا نم رثكإ وأ دحاول ةفلاخملا ماكحألا اههجاوت

 )١( مساره6 ع ةصوبلا ٠
 مهنم بلطي ٠ صوخفقملا ةفرعم نود برجملل ءافلح ءاكرشلا (؟)

 ىو ٠ نيعم ريدقتب ىقيقحلا .صوحفملل ءاميالا  ةبرجتلا هذه ىف
 ٠ ةنيعم ةباجتساب نورهاظتي وأ 2 صوحفملا نوظحالي دق ىرخأ براجت
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 طوطخلا لاوطأ ق شآ براجت - ب
 ةلاسم ثحبل ىعامتجالا سفنلا ملاع مىىءع2 «شآ نومولوس» مدقت

 دمت ىف تأطخأ دق «فيرش» ثوحب نأ رعش ذا « ةفلتخم ةقيرطب ةرياسملا
 نيصوحفملا نأ «شآ» دقتعا دقف « نايمع نورياسم مهنأ ىلع سانلا

 جتئتساو ٠ ةيتاذلا ةكرصحلا رثأ ىف نماكلا ضومغلل ةجيثن طقف اورياس

 ىدل نيضوحفملا لعجيس كاردالل ةحضاولا تاعوضوملا مادختسا نأ «شآ»

 ٠ مهماكحأ ىف ةرياسملا نم ريثكب لقأ ردق نع نوفشكي تاعومجم ىف مهدوجو

 2 ةطيسبلا براجتلا نم ةعومجم «شآ» ممص راكفألا هذه رابتخالو
 « ىرصبلا' كاردالل ةبرجت ىف كزتشي هنأ اهيف صوحفملل ليق « ةعئارلا

 ىلع مسر « ءاضيبلا تاقاطبلا نم اجوز نيصوحفملل «شآ» مدق ثيح

 ب نورك ةقاطيلا ىلع مسرو « ادوسأ-ايسأر ادحاو اطخ (1) اهادحا

 ٠ (؟15-5 لكش رظنا) لوطلا ةفلتخم طوطخ ةثالث

 . «ب» «أ»

 نم بلطيو ٠ «شآ» ثوحب ىف ةمدختسملا تاقاطبلا : (؟ )١4  لكش

 هتاذ لوصلا هل «ب» ةقاطبلا ىف ةثالجلا طوطخلا ىأ ددحي نأ صوحفملا

 »١« ةقاطبلا ىف دراولا طخلل ىذلا

 ةثذلثلا طوطخلا نم طخ ىأ ىلع مكحلا ىف صوحفملا ةمهم صخلتتو

 ٠ «أ» ةقاطبلا ىف ىرايعملا طخلا امامت قباطي «ب» ةقاطبلا ىف ةدراولا

 امهدحأ ناك «ب» ةقاطبلا ىف (" « )١ نيطخلا نآل ةلهس ةمهملا تناكو

 ناك امدنعو . «أ» ىف ىرايعملا طخلا نم حوضوب رصقأ ىناثلاو لوطا

 طغض نود  ىدارف مهو طوطخلا هذه ىلع مكحلاب نوموقي نوصوحفملا
 ٠ ادبأ أطخ ىأ اوفرتقي مل  ابيرقت  مهناف  ةعامجلا

 مل "6ال#© ]|



 هتاريدقت رادصاب موقي  ىعمجلا مكحلا فقوم ىف... صوحفملا نكلو
 'ليدعتلا وأ ةليحلاو . مهماكحل ىرخأ تاعومجم سمخش ءاضعأ ءاطعا دعب

 صوحفم ادع اميف  ةعومجملا ءاضعأ لك نأ «شآ» ةبرجت ىف عرابلا
 ةعومجملا تمضو « برجملا عم نيفلاحتمو ءاكرش اوناك - دحاو ىقيقح
 قو ٠ ةلواحم ١8 ىلع ةبرجتلا تلمتشاو « نيصوحفم ةينامث اهلك

 نم جوز لك برجحملا مهارأ امدنع ءاوسب ءاوس صوحفملاك ةحيحصلا
 تالواحلا ىتح. ةثلاثلا ةلواحملا نم ءادتبا نكلو ٠ (ب « !1) تاقاطبلا

 ذا « افلس اهديدحت مت ةحيحص ريغ ةباجا اعيمج ءافلحلا ىطعأ ةريخآلا
 ةجردب رصقأ وأ ةريبك ةجردب لوطأ اهتأ حضاولا نم اطوطخ اوراتخا
 « اكيش هل صوحفملا ساوح نيبت امدنع ثدحي نأ نكمي ىذلا ام ٠ ةريبك
 وا ىكاردالا ليلدلا ىلع صوحفملا رصيس له ؟ رخآ ائيش ةعامجلا ركذتو
 ِ؟ حضاولا هثطخ نع رظنلا فرصب هرياسيو ةعامجلا قأر عص قياطتي

 ىف ةعومجملل ةتطاخلا ماكحألا نورياسي نيصوحفملا نأ «شآ» ركذ..

 727٠١ نم رثكأ ةعومجملا رياس دقف ةقيقحلا ىفو ٠ تالواحملا ثلث“ نم رثكأ

 ٠ لقآلا ىلع ةدحاو ةلواحم ىف اعيمج نيصوحفملا نم

 ميعدتلاو تامولعملا اتيلمع

 تناك نكلو « ةرياسملاب «شآ ؛« فيرش» براجت ىف نوصوحفملا ماق

 ةيتاذلا ةكرحلا فقوم نأ ظحالن «فيرش» براجت ىفف ٠ ةفلتخم بابسألا

 ٠ تامولعملل ةديفملا رداصملا ةفيظوب نورخآلا ماقو « نيرخآلا

 ىلا اوجاتحي مل «شآ» براجت ىف نيصوحفملا ناف ىرخأ ةيحان نمو
 لهسلا نمو ؛ ةضماغ نكت مل طوطخلل ةيبسنلا لاوطألا ناف « تامولعم '

 ةعومجم ىف نيصوحفملا نكلو ٠ ىدارف نوصوحفملا ناك امدنع اهيلع مكحلا''
 طغضب هيمسن ام وأ « ميعدتلا وهو فلتخم ىعامتجا ريثأت تحت اوناك

 نأ نكمي ىذلا باقعلاو باوثلا ببسي ةعامجلا ىأر اورياس دقف « ةعامجلا.

 نوقستيف « ةباثالاب اروعش ةرياسملا مهيطعت ذا ؛ مهعم نورخآلا هسرامي
 بنجتي صخشلا لعجت ةرياسملا نآل ؛ أهيأر عم نوقباطتيو ؛ ةعامجلا عم

 نوليمي سانلا ناف ميعدتلا ريثات تحتو ٠ ةعامجلا ةيوضع ضفر ةيناكما
 ؛ مدق ةرك قيرف وأ « ةقادصلا تاعامجك « مهتعامج ريياعم ةرياسم ىلا

 ناب اورعشي نأ نكمي مهنأ نم مغرلا ىلع كلذو « نيريدم سلجم وأ
 ٠ أطخ ىلع نوكت دق ةعومجملا ٠

 دين[:



 ريغت ىلا ىدؤي ال هنكلو ماعلا ناعذالا ىلا ىدؤي ميعدتلا ريثأت نأ الا

 فقوملا نم نيصوحفملا لقنب «شآ» ماق امدنع كلذ حضتا دقو ٠ ىلخاد

 ىلا لاحلا ىف اولوحتف « ةيدرف ماك حاب مايقلا مهنم بلطو « ىعمجلا

 اًخوْضر تنمضت ةعامجلل مهترياسم ناف مث نمو ٠ ةبئاصلا ةقياسلا مهماكحأ '

 امدنع «شآ» ةبرجت ىف نيصوحفملا نأ امك ٠ ايلخاد اريغت سيلو اماع

 ىف صوحفملا عضو قيرط نع كلذو) مهئامسأ ركذ نود مهماكحأ اوردصأ

 ؛ هوري نأ نود نيرخآلا ماكحأ ىلا عمتسي نأ هنكمي ثيحب ةصاخ ةرجح
 ٠ ديدش لكشب صقانتت ةرياسملا ناف (همسا ىلا !اوفرعتي نأ نودو

 سيلف « «شآ» براجت ىف «عنطصملا» بناجلا ىلا ةراشالا ردجتو

 امك براجتلا هذه لثم ىف ىلاعفنالا جامدنالاب بالطلا رعشي نأ عقوتملا نم

 مث نمو ٠ ةيبلغألا ةرياسم نوررقيف « ةيقيقحلا تاعامجلا ىف نولعفي
 رظن ةهجوو « هيف ثدحت ىذلإ صاخلا قايسلا ىلع ةرياسملا فقوتت

 نأ كشالف « هيلع ةبترتملا جئاتنلاو قايسلا اذه ةيمهأ هاجت صوحفملا
 ىلا ىدؤت ىتلا ةرياسملا نع فلتخت طوطخلا لاوطأ ريدقت ىف ةرياسملا

 ىدؤيو ٠تاروثلا ضعب نابا عاعرلا اهفرتقا ىتلا ةبيهرلا ةوسقلا تايئمع

 ٠ ةرياسملا لماوع صحف ىلا كلذ انب

 ةرياسملا ىف ةرثؤملا لماوعلا .. ج

 تامولعم ريثأت تحت درفلا عقي امدنع : ةسطأوسلاك ىذومفلا سا |

 نم ىلا رظنلا ىلا درفلاب ىدؤي حيحصلا مكحلا نم دكاتلا مدع ناف ةنيغم

 « ةرياسملا ىلع ريبك رثأ ضومفلل نوكي مث نمو ٠ تامولعملل ابلط هلوح
 ٠ حيحص سكعلاو « ةرياسملا نم ديزت نأ بجي ضومغلا ىف ةدايز ىأو

 هتردق ىف درفلا ةقث ىدؤت : 96014 - «40م+8 سفنلاب ةقثلا  ؟

 فيلحلا ةءافك رثؤت امك.« ةرياسملا صقانت ىلا مرنس مكح ذاختا ىلع

 ٠ هترياسم مث نمو هب صوحفملا ةقث ىف برجملل كراشملا

 ةعامجلل فده دوجو نا: ©هدم ©هد15 ةيعامجلا فادهألا * 

 ٠لضفأ ناك اباذج فدهلا اذه ناك املكو « اهدارفأ:ىدل ةرياسملا نم ديزي

 فيلحب صوحفملا «شآ» دمأ امدنع : صوحفملل ءافلح دوجو ؛

 ةيقب هلصعفي امع رظنلا فرصب ةحيحصلا ةباجتسالا امئاد ىطعي دحاو
 نأ امهلوأ ناريسفت كانهو ٠ ديدش لكشب ةرياسملا تضفخنا « نيكراشملا

 هنأ امهيناثو « صوحفملل ةعومجملا ضفر لامتحا نم للقي فيلحلا دوجو

 مس 68559 ب



 ةلاحلا ىف  لقألا ىلع  كرتشي نأ هنكمي صوحفملا ناف ضفرلا ثدح اذا
 ٠ ليمز وأ قيدص عم ةفلتخملا

 بذج ةوق ةعامجلا كسامت ىنعي : (0هظه:ءمعوو كسامتلا  ه

 نم ةرياسملا. ىف.ةعامجلا :كسامت رثؤيو « اضعب مهضعبلو دارفألل ةعامجلا
 داز ةعامجلا كسامت داز املك هنأ براجتلا ترفسأ دقو ٠ ميعدتلا لالخ

 ٠ اهفاكحأ ةرياسم مث نمو « اهريثأت لبقت ىلا اهئاضعأ ىدل ليملا

 انأ ةوق مهيدل نأب نورياسملا مستي ؛ ةيصخشلا ىف ةنيعم تامس 3

 ؛ ةيئاقلتلا ةيلوئسملا « ضومغلا لمحت : نم لك ىف لقأ مهنأ امك « فعضأ
 ٠ ثاذلاب راصبتسالا

 ريغو نيرياسملا ةفرعم ىلع ةعامجلا ةردق اهنم : ىرخنأ لماوع - ١
 نع الضف اذه « نيرياشملا ريغ ىلع تابوقعلا ضرف ىلعو « نيرياسملا
 0 فلولا ل ضوعفلارظ ايجوو ايلثؤلا تاراإلا

 ةطلسلا ةعاط -ه

 رماوألا ةعاطب بيحرتلل ةجيتن بورحلا ىف سانلا نييالم تام دقل
 ءايربألا نم نييالم مادعا مت دقف ٠ نيرخآلا لتق مث نمو « ءايمع ةعاط
 اذهل ربدملا لقعلا ناكو 2؛ ١146 #19 نم ةرتفلا ىف ةيزانلا ايناملأ ىف

 ىتابوكيس هنأ دكؤت ةديدع ثوحب كانهو ) «رلته فلودأ» وه بعرلا

 وهامو ةدرلنب لعق" لمفي نأ عيطتس نكي مل رات نكلو ٠ فرحنم
 ؟ مويب اموي هتايلمع اوذفن نمل ةبسنلاب نذا ىأرلا

 مرجم ةمكاحم تطغ ىتلاو ؛ ةمع204 «تنيرآ انح» هتركذ امل اعبتو

 ريغ « ديلب صخش هنأ تدجو دقف «نامخيا فلودأ» ىزانلا برحلا

 هنأ ىلع هسفن ىلا رظني « (ىطارقوريب) ىنيتور « ىناودع ريغ « مهلم
 («ثلاثلا خيارلا ىف نيريرشلا لاجرلا مظعم نأ تجتئتساو ٠ ةلآ ىف سرت
 نم سيلو ٠ مهنم ىلعألا نم رماوألا نوعبتي نييداع سانا درجم اوناك
 ارداق حبصي نأ نكمي ائم الك نأ ضرتفي هنال « جاتنتسالا اذه لوبق لهسلا

 ١ ةدشب 0 جاتنتسا مجوه دقف اذلو ٠ ةريرشلا لاعفألا هذه لثم ىلع

 ش مارجليم براحت

 0 ْق «ليي» ةعماج 8 5958 «مارجليم ىلئاتس» أدب

 )١( نناقا نيب ةدملا ىف ةيزانلا ةيئاملألا ةلودلا 1١98# 1546 ٠

 ملل ا ل



 06مءةذءمعغ 66 ةطلسلا ةعاط ةيلمعل تيصلا عئاذ ىثحب جمانرب لالخ نم

 ىف ىزانلا ثادحأب هتقالعل ةجيتن ةساردلا هذهب متهاو ٠ ظثتتالم 17

 صاخشألا فالآ وأ تاكم مهلتق نورربي داوقلا نم اريثك نأل ارظنو « ايناملأ

 ٠ الا نميل رماؤألا نوعيطي مهنأب
 (لقأ ءاسنلا ناك نكلو) ءاسنو الاجر هتبرجتل «مارجليم» راتخاو

 قيرط نع كلذو « ةفلتخم رامعأو ةيعامتجاو ةيملع تايفاخ نم نييداع

 هبراجت فده نأ ركذ ذا « «ةعاطلا» نع هيراجتل ءاطغ ذختأو ٠ ةبرجتلا

 لمعملا ىلا صوخفملا لوصو دنعو ٠ «ملعتلا ىلع باقعلا راثآا» صحف

 هيلع ناكو ٠ ةساردلا هذه ىف ملعملا رودب موقيس هنأ برجملا.هربخي
 وأ ملعتملا) رخآ صوحفمل تاملكلا جاوزأ نم ةلسلس ارقي نأ (صوحفملا)
 ةءارقب ملعتملا ةركاذ ةردق رابتخاب صوحفملا موقي مث « (ملعتلاب مئاقلا

 ةيداثلا ةملكلا راتخي نأ ملعتملا نم بلطيو 4 جوز لك نم ىلوألا ةملكلا

 برجملا مع افلاحتم ملعتملا ناكو ٠ ةعبرأ لكادب وأ تارايتخا نم ةحيحصلا

 ىلع نيعتي ناكو ٠ كلذ صوحفملا هفرعي نأ نود انواعمو هل اكيرشو
 نع هبقاعي نأ ملعتلا ةيلمع ىف اطخب ملعتملا اهيف موقي ةرم لك ىف صوحفملا .

 ةيلمع ىرجت مث ٠ هل ةيبرهك ةمدض هيجوتل حاتفم ىلع طغضلا قيرظ
 لعجت ةقيرطب ةممصم ةعرقلا تناكو « ملعتملاو ملعملا ديدحتل «ةعرق»

 وه ملعتملاو « (نالعالا قيرط نع ىتأ ىذلا) صوحفملا وه امئاد ملعملا
 ىف روشنملا نالعالا قيرط نع ريخألا رتخي ملو « هنواعمو برجملا فيلح
 ةمدسم هيأ ممل هجوت غلو « اهلك ةقيقحلا نوملعي ءافلحلا ناكو « ةفيحصلا

 2 ٠ قالطالا ىلغ

 لبقو « ةلقتسم ةرجح ىف مهنم لك مئغتملاو صوحفملاو برجملا ناكو
 دعقم ىلا قاثولا دودشم هاريف « ملعتملا ةرجح دهاشي صوحفملا ناك ةبرجتلا
 ربخيو ٠ همصعم لوح ةتبثم ةيبرهكلا باطقألاو « ةدكازلا تاكرحلا عنمل
 اهنكلو «ريبك دح. ىلا ةراض» نوكت دق تامدصلا نأب صوحفملا برجملا
 ةطيسب ةلاح نم ىناعي ملعتملا نأ هغلبي امك « ةجسنالل انمزم ارض ببست ال
 ٠ بلقلا ىف

 «حيتافملا نم ددع ىلع لمتشي ناكف ةيبرهكلا تامدصلا هيجوت زاهج امأ
 ١١ «2 406١ نيب تلوفلا حوارتو ٠ حاتقم لك قوف تلوفلا ىوتسمب نايب عم
 «تلوف لقأ ىلع «ةطيسب ةمدص» ةرابع تعضوو ٠ تلوف 1١0 اهردق ةدايزب

 ا للا



 صوحفملا برجملا ربخأو ٠ تلوف ىلعأ ىلع «ةديدش ةمدص : رطخ» ةرابعو

 بجي هناف « ةباجتسالا ىف لشفي وأ ملعتملا اهيف ءىطخي ةرم لك ىف هئأب

 ٠ تلوف ١5 رادقمب ةمدصلا ىوتسم عفري نأ
 ءاطخأ فرتقي ناك ثيحب ملعتملا ىلا ةبسنلاب رمآلا دادعا قبس دقو

 ةقيرطب « ةدعاصتم ةيبربك تامدص هنأ ضرتفي الل بيجتسي نأو « ةريثك

 586٠ دنعو ملألا نم خارصلا ىف ملعتملا ادبي تلوف 1١ دنعف « افلس ةددحم

 فنعب برهغي تلوف 18١ دنعو « ةبرجتلا كرتي نأ ملعتملا بلطي تلوف
 تلوف 8٠ دنعو « حربملا ملألا نم خرصي تلوف ١84 دنعو « طئاحلا ىلع

 : ءوسب رذنملا تمصلا درجم ةباجتسالا نوكت تلوف 105٠١ ىتثح ادعاصف

 ىبرهك سرج قدي « حاتفم ىأ ىلع طغضي صوحفملا ناك امدنعو
 نكلو ٠ نيميلا ىلا تلوفلا سايقم ىلع ةربالا فرحنتو « ءاوضأ ضموتو
 ؛رثؤمو ىقيقح تامدصلا دلوم نأ صوحفملا برجملا ربخي : نارمأ ظحالي
 ٠ قالطالا ىلغ ةمدص ةيأ ةقيقحلآ ىف ملعتملا ىقلتي ال

 نم ابيرق سلجي ىذلاو ؛ برجملا ىه ةبرجتلا هذه ىف ةطلسلاو
 ضيبآلا فطعملا قيرط نع  ةقيقحلا ىف برجملا دسجيو ٠ صوحفملا
 ىتح. نيصوحفملل ىندب رابجا ثدحي ملو ٠ «ملعلا» ةطلس  لمعملل
 ناف ةمدصلا ىوتسم عفر ىف صوحفملا ددرت اذا نكلو « ةمدصلا اوهجوي
 ةيرجتلا بلطت#ا 40 لوقت ناك © تاعيلعتلا لمكي نأ ىلع هنحي برحلا
 ٠ ليلق دعب لصفنس امك «رمتست نأ

 «مارجليم» كش دقل ؟ فقوملا اذه ىف ناسنالا بيجتسي نأ نكمي فيك

 ةعاطلاب بحريس نيصوحفملا نم طقف اليلق اددع نأ براجتلا هئارجا لبق

 ىثلث ناف ةبرجتلا تيرجأ امدنع نكلو ٠ تلوف 5 ىتحو تقولا لاوط

 ىصقألا دحلا اوهجوو « طخلا لولد ىلع برجملا اوعاطأ دق نيصوحخفملا

 ٠ ةمدصلل

 ضارتعالا ىف نيصوحفملا نم ديدع »ب دقف  عقوتم وه امكو  نكلو

 : رارمتسالا ىلع صوحفلا ثحت ثحت تارابعب بيجتسي ناك ترعملا نكلو

 أادج ىرورفضلا نم» « «رمتست ت نأ ةبركتلا بلطتت» 0 «كلضف نم رمتسا»

 رثاتو ٠ «لصاوت نأ بجي بجي ه رخآ رايخ كيدل سيل» « «رمتست نأ

 دعب نوصوحفملا اهرهظأ ىتلا باصعنالاو رتوتلا تامالعب «مارجليم»

 ىلع نوضعي « نوهتهتي « نوشعئري اوناكف ؛ تلوف ةمدصل مههيجوت

 سس ظن



 , مهمحل ىف مهرفاظأ نوزرغي « نوقرعي « نوهواتيو نوئئي « مههافش
 نيصوحفملا دحأ كلحضلا باصأو « كحضلا نم ةيريتسه تابوثذ تثدح. امك

 ٠ ةبرجتلا لمكي نأ عطتسي مل هنأ ىتح جنشتلا ةجرد ىلا

 صوحفملا اههجوي ةيبرهكلا ةمدصلا نم ردق ربكأب ةطلسلا ةعاط تسيقو
 : ىلي امع ةبرجتلا ترفسأو ٠ ةبرجتلا ىف رارمتسالا ضفري نأ لبق

 ةياهنلا ىتح. ةطلسلا اوعاطأو ةبرجتلا اولصاو نيصوحفملا نم 56

 ٍ ٠ (تلوف ؛00)
 9 9 تلوف 0.0٠ ىتح. اورمتسا 5 ٠

 ىلع باقعلا ريكات» ةسارد لاملا ةعيبطب «مارجليم» فده نكي مل

 انه وهو ةطلسلا ردصم نوعيطيس نم ددع ديدحت ىلا فده لب ««ملعتلا

 ليملا اذهو ٠ امامت ءىرب درفب ديدش ملأ عاقيا نمضتي لمع ىف « برجملا
 «ةيكيرمآلاو ةهفاملآلا نيتراضحلا ىلع رصتقي ال ةطلسلا ردصم ةعاطل فيخملا
 ؛«ندرآلا وه فلتخم عمتجم يف اهتاذ «مارجليم» جئاتن جارختسا ديعأ دقف

 سفن ملع بالط ىلعو « اماع ١١5 « نيب مهرامعأ تحوارت لافطأ ىلع

 امك ٠ ةدحاو جئاتكلا تداكو ) ( ىيحي 6 بنش تاسارد) ندراآلا ةعماج يف

 هرق مل ابيبط نمضتي رس. .ذرآ ىعمكار قايس ىف ةرظاند جئاتن تجرختسا

 يضورا نيطعي نأ نوئراخلاب نهيصوي (همسا درجم نع نعب» لب) تاضرمللا
 مامأ ٠ ةدمتعم «ةثئورب» الا هئرص عنمي عاودلا اذهو ابتاخ ءاود نيهم

 ؟ةطلسلا زمرل ةعاطلا ىف ةرثؤملا لماوعلا ام : لعاستن ةرهاظلا هذه ةيمومع

 ةيشدلا ةعاط يف ةرثؤملا لماوعلا

 نيب 2 8ههأدا 2اونه»6ع ةيعامتجاللا ةفاسملا لماومعلا هذه دحأ

 املكف« (اطخأ نأ ةمدصلا هل هجوت ىذلا مطقلاب مكاقلا) ملعتملاو صوحفملا
 دارسفألا عيطي ذا 2« ةعاطلا ىوتسم ضفخنا ملعتملا نم صوحفملا برققا

 : اهعامس الو ةمدصلا ملعتملا تاباجتسا ةيؤر نوعيطتسي ال امدنع رثكا
 ىلع ملعتملا ديب كسمي نأ صوحفملا نم بلطي امدنع لقأ ةجردب نوعيطيو
 ٠ باقعلا هل اوهجوي ىتح تامدصلا ةحوا

 « ةطلسلا زمرو صوحفملا نيب ةيجولوكيسلا ةفاسملا وه ىناثلا ريغتملاو
 ةعاطلا ضفخنذتو ٠ لقأ ةعالحلا ىوتسم ناك برجملا نع ةفاسملا تداز املكف

 توصلل لجسم قيرط نع صوحفملا ىلا تاميلعتلا برجملا هجوي امدفع
 مطي مل برجملا بايغ ىف هنأ قئاشلا نمو . العف صوحفملا هاري نأ نود

 سس الكل سس



 ؛ةمدصلل ىوتسم لقأ مادختساب طقف اوماق ذا ؛ نيصوحفملا نم ريثك رماوألا

 1 ةحارص ةطلسلا عم اومصاختي مل مهنكلو ) ةبرجتلا اوفعضأ دقف

 ىف ىرجت تناك ةبرجتلا نأ الثم اهنم ىرخأ لماوع لفغن الأ بجيو
 ةمسب ايباجيا ةطلسلا ةعاط طبترت امك « (ليي) ةيلاع ةئاكم تاذ ةعماج

 . ثداطوم[ةعدهتو» ةيطلستلا ىعدت ىتلا ةيصخشلا

 ةعاسطلا بابسأ

 ابلطم دعت اهنأ ةطلسلا ةعاطل لمتحملا بيسلا نأ «مارجليم» ىري

 ةبكرم نوكت نأ اهيف حجري ىتلا ةجردلا ىلا « ةيعمجلا ةايحلل ايساسأ

 عمتجملا ىف لمعلا ميسقت بلطتيو ٠ روطتلا لالخ نم ىنئاسنالا عونلا لخاد
 مهلاعفأ نولعجيو « ةيعبتلاو عوضخلا ىلع ةردق دارفآلا ىدل نوكي نأ
 مهسيو ٠ اهتاياغو ربكألا ةيعامتجالا تامظنملا فادهأ ةمدخ. ىف ةلقتسملا

 ةيناكمالا هذه ةيبرت ىف لمعلا تاميظنتو ىمردملا ماظتلاو تاهمآلاو ءابآلا

 تاهيجوت عايتا ةيمهأ مىثانلا درفلا ميلعتب هريوطتو دادعتسالا وأ

 ٠ ربكالا ةروصلا نوفرعي نيذلا نيرخآلا
 ةعاطلا ةيعرش نوضرتفي سائلا مظعم نأ كلذك «مارجليم» ركذيو

 نأ نوديري مهنأ أمك ؛ مهعمتجم هاجت تابجاو دارفألا ىلع نأو « ةطلسلل

 ٠ ةطلسلا اوعيطيف مهدوعوب اوفيو نيبذهم اونوكي
 ةعاطلا نع مأ رجليم ان راجت تايقالخأ

 ىف ةبرجتلا ىلا نوداقي اوناك نيصوحفملا نأ ىف ىساسألا دقنلا صخلت

 ريغ ىهف اذلو « بنذلاب روعشلاب مهيلع لقثت ةفئاز تاءاعدا وأ معازم للذ

 ٠ نيصوحفملل ديدش قيض ىف تببست ةيساقو ةيقالخأ

 ربخي ناك ةرشابم ةبرجتلا ةياهن دعب هنأب كلذ ىلع «مارجليم» دريو
 « نيصوحفملل ةيلاعفنالا ةدناسملا ميدقت عم ىقيقحلا فدهلاب صوحفم لك

 ايعيبط ناك هكولس نأ هل ادكؤم « عيطم ريغ مأ اعيطم صوحفملا ناكأ ءاوس

 - قحب  ىري امك ٠ ةيانعب تلموع دق ةيقلخلا اياضقلا ناف مث نمو « امامت

 اهيلا لصوتلا نكمملا نم نكي مل ةيساسأ تامولعم نع تفشك دق ةبرجتلا نأ

 ٠ ىرخأ ةقيرطب

 «ةبرجتلا دعب ام تقو ىف رابختسا قبط ثيح ةيعبتت ةسارد تيرجأ دقو

 نيح ىلع « ةبرجتلا ىف مهكارتشال مهفسأ نع نيصوحفملا نم زار" ربعف
 ةعماجلل ىسفنلا بيبطلا ماق كلذ نع الضفو ٠ نورورسم مهنأ /89را/ ركذ
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 نلعب ليدل ادن وسلا هنا نزلو ةيسوستللا نمر مرق ةيمختل الناب
 ىف نيصوحفملا نم ريثك ركذو ٠ مهباصأ دق نوكي ىلاعفنأ ررض وأ ىذأ ىأ
 . ةديفمو ةرمثم ةربخ تناك ةبرجتلا ىف مهتكراشم نأ ةقيقحلا

 خملا لسغ - 5
 ىعامتجالا ريثآتلل فرطتملا لكشلا 8دنمت”ةدالت جملا لسغ دعي

 نيئيصلل ىمايسلا ركفلا رييغت نييئيصلا نييعويشلا تالواسحم فصول
 أ ةيروكلا برحتلا لالخنو + نييلطولا

 ةيرهق تاءارجا نم نوكتت خملا لسغ ةيلمع نأ ىماسألا ضارتفالاو

 «ريقاقعلا مادختساك مسجلا لامعتسا ءوسو « لقعلا ىلع ةرطيسلل ةيرسق

 ناف كلذ عمو ٠ ىسشجلا لامعتسالا ءوس « بيذعتلا « ىعانصلا ميونتلا

 تاءارجالا هذه لثم نمضتي حملا لسغ نأ ىف كشت تاليلحتلا نم اديدع

 قرطلا ءوض ىلع خملا لسغ متي دقف ٠ ةلاح لك ىف ةيرذجلا وأ ةفرطتملا

 . طيسبلا عانقالاك دوصقملا وأ دمعتملا ىعامتجالا ريثأتلل ةيديلقتلا

 : امه نييساسأ نيأدبم ىلع خملا لسغ موقيو

 ٠ قلق ةلاح ىف ةيحضلا لعج - أ
 ٠ قلقلا كلذ نم بورهلل ليبسلا هل حضوي ب

 ؛ديدهتلا اهنم « ىتش قرطب (اقلق ةيحضلا لعج) ىلوآلا ةوطخلا متتو
 رابخا نود ةيحضلا ىلع ضبقلاو « باوجتسالل ليللا فصتنم ىف ءاعدتسالاو
 ضرمتلاو « هيدل نيقيلا مدعو كشلا ةلاح ةدايز « هل ةهجوملا ةمهتلاب
 ءاقبتسالاو « « ةيفاك ةدم مونلاب هلح امسلا مدعو ؛ ةكجافم ةعطاس ءاوضأل

 قلقلا ىوتسم عفر قرط نم كلذ ريغو « ةنيعم ةدم ىدارفنالا سبحلا ىف
 ٠ (بيذعتلا باب ىف اهضعب لخدي ىتلاو)

 تادقتعم ليش هتادقتعم 0 0 ةريرثلا ن1 وأ رجلا ا

 ٠ ةيلمعلاب مئاقلا

 )2 وه هكولس نم خملا لسغ ةيلمعب مئاقلا ريغي كلذ ققحتي امدنعو

 ل ةاكلل #س



 :نئمطي ىناثلاو « ددهي امهدحا : ناصخش ةيلمعلاب موقي دقو ٠ اهل نعذيو
 + عززم هيلع ياست يذلا لوما عرشتو

 خملا لسغ ةيلعاف ددحت ىتلا لماوعلا

 : ىلي امك لماوع ةعبرأ كانه

 ناك « دقنلل هضرعت ناكما « درفلا ةيساسح : ةيحضلا دادعتسا ١
 قانتعال هتيلباق نع الضف اذه  ءارقفلا هاجت بنذلاب رعشيف ادج اينغ نوكي
 ٠ تادقتعملاو راكفألا

 هيف شيعي ىذلا طسولا ىف مكحتلا نا : ةئيبلا ىلع ةرطيسلا - ؟
 ىتلا تامولعملا رداصم ىف مكحتلا خملا لسغ ةيلمعب نيمئاقلل حيتي ةيحضلا
 ٠ امهل ضرعتي ىذلأ باقعلاو باوثلاو « هل مدقت

 لاقتعا ةيلمعب نيمئاقلا صئاصخ نا : رسألا ةيلمعب نومئاقلا ل *

 كسامتلاب نورسآلا زيمت املك خملا لسغ حجنيو ؛ مهم لماع ةيحضلا
 ناسحتسالل ةمهم رداصم نوحبصي مث نمو « ةوقلاو مازتلالاو ةيبذاجلاو
 ٠ ةيحضلا لبق نم لوبقلاو

 ةمهملا بناوجلا دحأ نمضتي ؛ فارتعالا ىلع ةيحضلا ةردق  ؛

 دعيو ٠ ىضاملا نع ىلختلاو أطخلا لعفب ةيحضلا فارتعا خملا لسغ ةيئمعل

 رح هنأ هادؤم عادخب ةيحضلا تظفتحا اذا ةيمهأ لماوعلا رثكأ كلذ
 ٠ ةدارالا

 عورشملا نمف « .ةثيم ةروص بستكا دق حملا لسغ نأ نم مغرلا ىلعو

 ىتح..مهريغ ىف ريثأتلا سانلا لواحي نأ  رخآ ىوتسم ىف  امامت عقوتملاو
 لافطألا ةلاح ىف  ىلمع لكشب . كلذ قدصيو « مهرظن ةهجو اولبقتي
 ةماقتسالاو نيرخآلا مارتحاو قدصلاو ةنامألاك تادقتعملا ضعب اولبقتي ىتح

 كولس كرت ىلع مهبيردت وأ ( ةيقارلا ميقلا نم اهريغو لدعلاو ةمحرلاو

 ٠ مهنم رغصألا مهتوخا برض وأ ثيدحلا ءانثأ ةعطاقملاك بوغرم ريغ

 : ىلي امك امه ماقملا اذه ىف نايساسألا نآدبملاو

 كلذ ققحتيو « بوغرملا ريغ هكولس صوصخب اقلق لفطلا لعج - ١
 نامرحلا وأ ىندبلا وأ ىسفنلا باقعلا وأ ناجهتسالا : اهنم ةدع قرطب

 ٠ بحلا نم

 مس اال



 ىعامتجالا كاردالا

 مهل انكاردا ىلع  ديعب دح ىلا  نيرخآلا عم انلماعت ةيفيك دمتعت

 ىف « مهنع هدقتعن ىذلا امو نيرخآلل انكاردا رثؤيو 2« مهكولسل انريسفتو

 ,ىناودع كراوج ىلا نكسي نم نأ ىف تركف اذاف « مهل انتباجتسا ةيفيك
 لعافتلا ةيلمع ءوض ىلعو ٠ هعم لماعتلا ىف بغرت نأ لمتحملا ريغ نمف
 ٠ هل ىعامتجالا ككاردا نم ةيمهأ لقأ راجلا اذهل ةيقيقحلا ةعيبطلا ناف

 عاسبطنالا نيوكت
 تاعابطنا نيوكتب  نيرخآلا عم هلماعت لالخ نم  ناسنالا موقي

 « مهنع اهملعن ةنيعم قئاقح ىلع ادامتعا « مهنع ةماع 2338

 ٠ اذكهو ٠٠٠ مودخ نواعتم وهف ثلاثلا امأ « دلبتم كاذو « ىعملا اذهف

 2« تاناويح « نويمدآ : لثم اهيلع فراعتي فينصتلل تاكف ناسنالا ىدلو

 عمت ثتاكف دوجو اندعاسي ٠ كلذ ريغو ٠.٠.٠ ثاثأ 2« ندأعم « هكاوف

 اهتاذ ةقيرطلابو ٠ بكرملا ملاعلا طيسبت ىلع ةكرتشملا رصانعلا تاذ ءايشألا

 ىف مهعضن مث ؛ نيرخألل انكاردا ةيلمع ىف ةددحم بيكارت دجون انئاف
 نيوطنملا مهضت ةفورعملا تاكفلا هذع دحأو ٠ اهئوهبشي ىتلا تائتفلا

 ٠ (459* ص رظنا) نيطسبنملاو

 : ةيئانذلا تحت امامت نوجردني سانلا نم اليلق نأ نم مغرلا ىلعو

 رايلحاب اندمي ةماعلا تاثفلا نم عونلا اذه ناف « طسينملا لباقم ىوطنملا

 نع ثتامولعملا نوركذتي سائلا نأ رهظ امك ٠ تاعابلطنالا نيوكتل مهم

 ظمممةتممه زيمرتب اوموقي نأ اوم اطتس' اذا  رثكأ ةيلعافب  نيرخآلا

 ينم تاكفب ةلصتم ؛« مهنع ةنيعم قئاسح , ةرفش وأ زمر ق اوعضي ىأ)

 ميظنت نم طقف سيل تامسلا تائف انئكمتو ٠ طسبئملاو ىوطنملاك تامسلا

 نأ نكمي ىرخآأ تامس ضارتفا نم اضيأ نكلو « نيرخآلا نع تامولعم
 طبترت ىتلا تامسلا تائف نع ةينمض تايرظن انيدل ناف « سانلا اهزوحي
 ءانمأ ءايكذأ اكاكم ءامركلا نأ ضرتفيف « تامسلا نم ىرخلأ تائفب

 ٠ نوساسح

 عم اهضعب قستت تامسلا ىأ نع ةروص نيوكت نوثحابلا لواح دقو
 ىلعب دس لوألا .ماقملا ىف دن شاكلا ىف ريكفتلا نلا:ليمت اننا :حنمتاو: ؛ عب

 سل #6 لل



 داعبا مهأ ناتفصلا ناتاه لثمتو ٠ ةيلقعلاو ةيعامتجالا مهتافص ساسأ
 ٠ اهنع نيرخآلا تاعابطنأ ةيحان نم ةيصخشلا

 0(8ء0مع5 ةيطمثلا بلاوقلا

 ةنيعم ةيطمن راكفأ وأ « ةيلقع بلاوق نيوكت ىلا ةداع سانلا ليمي
 نييبوروألاو جونزلاو دوميلاك « رشبلا نم ةددحم تاعومجم زيمت
 « نيماحملا « نيسركملا « اهتذئاسأ ؛ ةعماجلا“ بالط وأ « ناكيرمألاو

 « نييورقلا « تاوارقشلا ءاسنلا « راصقلا لاجرلا « لامعلا « نيسدنهملا
 لك زيمت ةنيعم ةيطمن ةركف نيوكت ىلا ناسئالا ليمي ذا ٠ خلا ٠٠٠ ودبلا
 نع رظنلا فرصب كلذ لك « مهيدل ةزرابلا ثامسلا ددحتو « مهنم ةعومجم

 تاساردلا ىدحا ىفو ٠ مهنيب ةيدرفلا قورفلا وأ « مهل ةيقيقحلا تامسلا
 «تافارخلاب نوئمؤي « ىلاسك مهنأب جوئزلا « بالطلا مظعم فصو ةيعقاولا

 ٠ ةيملع ةيلقع مهل ناملألا نأ نيح ىلع

 «نيسنجلا نيب قورفلاب ةلصتملا كلت  اعويش ةيطمنلا راكفآلا رثكأ نمو
 تافصلا ىف لجرلا نم لقأ اهنأ ىلع تاغمتجملا مظعم ىف ةأرملا كردت ذا
 اسيهت رثكأ نهنأو ٠ ةيئاودعلا « ةيقطنملا « راكتبالا وأ عادبالا : ةيتآلا

 هذه ضعبو ٠ لجرلا ىلا ةنراقللاب ةيبلسو اعوضخو ةيلاكتاو ةيشخو
 ٠ اهل ايقيقح- ساسأ ال ؛ ةيطمن راكفأ درجم صئاصخلا

 هنأب ليمج وه ام لك» نوردقي سانلا لعجت ةيطمن راكفأ اضيأ كانهو
 اذ ابصنم لغشي فوس باذجلا درفلا نأ سانلا عقوتي ذا ٠ «بيطو ديج
 هل عقوتي ال « اضرلاو عابشالاب رعشي « احجان ابأ نوكيس « ماقمو ةبيه
 درفلا اذه لثم ناف ىرخأ ةيحان نمو ٠ اعائقاو ةيبعش رثكأ « قالطلا

 لوح زكرمتلا « سفنلاب وهزلا : لثم ةيبلسلا تامسلا ضعب زوحي باذجلا
 نيثحابلا ضعب دجو دقو ٠ جاوزلا جراخ ةيسنجلا تاقالعلا ديازت « تاذلا
 ةءاربلاب مهيلع مكحي (اساسأ ةيمسجلا) ةيبذاجلاب نوعتمتي نيذلا دارفألا نأ
 مهنأب مهيلع مكح امدنعو « (نيباذجلا ريغ) مهريغ نم رثكأ مئارجلا نم

 نأب ليمجلا درفلا كردي امك ٠ ةدش لقأ ماكحأ مهيلع تعفو نوبئذم .

 راظتنا نوباذجلا لافطاألا ملعتي امك ٠ ريبك لامتحا ةبهوملاب هعتمت لامتحا
 انريدقت ليميو ٠ مهرافظأ ةموعن ذنم مهوحن نيرخآلا نم ةيلاع تاعقوت
 ٠ انع نيرخآلا راكفأ سكعي نأ ىلا ابئاوذل

 انتاعابطنا نيوكت ىف رثؤت ةيطمنلا راكفألا هذه لثم نأ لوقلا لمجم
 ٠ مهعم انلعافت ىف رثؤت مث نمو « نيرخآلا نع
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 اننأ كلذ « ريغتلا مدعو تابثلا ىلا ةداع تاعابطنالا هذه ليمتو

 « مهيدل ةرقتسمو ةتباث صاوخ نع  نيرخآلاب انتاقالع ةيادب ىف  ثحبن
 انتاعابطنا موادنف « انتاكاردا رييغت ىف ددرتن انئاف اهاندجوو دق انمدامو

 ٠ اهضراعت قئاقح انملع ول ىتح ةداع

 ةروص نيوكت درجمب اننأب تاعابطنالل ةمئادلا صئاصخلا هذه رسفتو

 رسفن انئاف 2 صاخشالا نم ةعومجم وأ رخآ صخش نع ددحم ىنعم تاذ

 هجو اذاف كلذلو « تاعابطنالا هذه ءوض ىلع ةديدج تامولعم ةيأ ةداع

 ,ةباعد اهنأ ىلع اهرسفن ائئاف انل ةيبلس ةظحالم « اقيدص هدعن صخش

 اهرسفن ائناف قيدص ريغ هدعن صخش نع تردص نا اهتاذ ةظحالملا نكلو

 ٠ (١الا/ ص رظنا) ءادع ليلد اهنأ ىلع

 ةئيس وأ ةيضرم ةيلمع تسيل ةيطمن بلاوق نيوكت نأ ةقيقحلا نكلو
 ليحتسملا نمف « مهم ىلازتخا «ىداصتقا» رودب موقت ذا ؛ اهتاذ دح ىف
 دقو ٠ هتاذ دح ىف ديرف هنأ ىلع هيلا فرعتن ديدج درف لك عم لماعتن نأ
 وأ ةيلاتلا انتاربخ اهلدعت ىتح اهنع ءانغ ال ةيركفلا بلاوقلا هذه دعت
 ةيرقلا نطاق نأب ندملا لهأ داقتعا كلذ لاثم « اهيفنت ىتح وأ اهنسحت

 اذه نم انيدل ةيطمنلا روصلا مظعمو ٠ العف ةعارزلل اسرامم نوكي نأ دبال

 ةربخلا هتدمأ املك اهحرط ىف ابلاغ درفلا ددرتي الو « ديمحلا عونلا

 ٠ ديدحلاب

 ىئيبلا سفنلا ملع- 4

 ةيقيزيفلا ةكيبلا رثؤت لب « اهدحو ةيعامتجالا ةئيبلا انيف رثؤت ل
 مظنملا صحفلا ارخؤم سفنلا عاملع أدب دقو 0 اضيأ (ةيعيبطلا ةيداملا)

 «ثحبلل مهم لاجم وهو « ةكئيبلا ىف انريثأتو ائيف ةيداملا ةئيبلا ريثآت ةيفيكل
 ةايحللا ةيغون نيسحت ىف لمآ عم موي دعب اموي ةئيبلا هذه. ىف نشيتت ان
 ٠ اهيف

 تالاجملا نيب نم 5د51:هههعه121 2ةزئعط0108) ىئيبلا سفئنلا ملعو

 ىري امك لقتسم عرف وه وأ) ىعامتجالا سفنلا ملسمل ايبسن ةديدجلا
 ةيعامتجالاو ةيئايزيفلا صئاصخلاو درفلا نيب لعافتلا سرديو « (نورخآ
 ةكرتشم اراثآ مزلتسي هنأل « ىعامتجا لعافت ةئيبلا عم لعافتلاو ٠ ةكيبلل

 مهأ نم امهو  الثم ءاضوضلاو ماحدزالاف ٠ سائلا اهيف ببستي ةلدابتمو
 ثاريثأتلا هذصهو ٠ سائلا نع نادلوتي  ىئيبلا سفنلا ملع تاعوضوم
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 تارقفلا ف ضرعنو ٠ دارفألا ىلع ةيجولوكيس اراثآ سرامت اهرودب ةيئيبلا
 . صخشلا زيحلا ؛ ءاوهلا ثولت « ءابضوضلا « ماح.دزالا : ىلي امل ةيلاتلا

 نيتقيقس نم 0:08ةنمق ماحدزالل ةيجولوكيسلا راثآلاب مامتهالا عبن
 نوديازتي ضرألا بكوك ناكس نأ امهلوأ « ملاعلا ناكس نع نيتلخادتم
 ةمداقلا اماع نيثالثلا لالخ اوفعاضتي نأ عقوتي ثيحب ؛ ةريبك 0

 ندملاو رضحلا ىف ازيكرت رثكأ اوحبص؛ ملاعلا ناكس نأ امهيناثو ٠
 ءامجح لقأ ناكم ىف نورشحي نيذلا ناكسلا ددع ةدايز عم 3 000
 عبرملا رتم وليكلا ىف ناكسلا ةفاثك ثداز مث نمو ؛ رغصأ ةيناكم ةعقرو

 ىلع براجت تيرجأ كولا ىلع ماحدزالا رثأ ثحبلو ٠ ةقئاف ةدايز
 ٠ ناسنالاو ناويحلا

 ناويحلا ىلع ماحدزالا براجت
 ةرمعتسم نوك ثيح ةريهش ةسأرد (هةةلطما»# «نوهلاك نوج» ىرجأ

 نم مغرلا ىلعو ٠ رئاكتلاب مهل حمسو « دودحم ناكم ىف ارأف ١" تمض
 ناق « نيديازتملا ناكسلا ةمدخل نيرفاوتم اناك ءاملاو ماعطلا نأ دكأ هنأ

 ملف « ةفاثكلا تديازت املك ةجعزم ةقيرطب اضيرم حبصأ نآرتفلا كولس
 تحبصأو (ةلماكلا ةدملا نهنوطب ىف ام نلمحي نأ ىلع تارداق ثانالا حبصت
 لدعم لصو ةنيعم ةطقن دنعو « تاكيس تاهمأ ىناثلا ليجلا نم ثانالا

 نارثفلا ماقف « ىمنجلا كولسلا ريغتو « :51 ىلا نارئفلا راغص تايفو
 ء سنج ىأ نم راغصلا نارثفلا ىلع (بوكرلا) ءالتعالا كولسب روكذلا
 حهممنةهلثكت مهئارقأل نارثفلا لكأ تالاح ىلا لصو ىتح ناودعلا عاشو
 «اهصافقأ ميطحت عم ؛ اطرفم اطاشنو ةدئاز ةكرح نارئثفلا ضعب رهظأو

 لوانتل نوجرخي اوئاكو « مهشاشعأ ىف مهسفنأ نورخآ لزع نيح ىلع
 هذسهل ةافولا دعب ةثجلا حيرشت فشكو ٠ نارئفلا ةيقب ماني امدنع ماعطلا
 قلطأو ٠ مئادلا 868856 باصعنالا وأ ةقشملا تامالع نع تاناويحلا
 رايهنالا : مسا ةيناكسلا ةفاثكلا ةدايزل كبرملا رثألا اذه ىلع «نوهلاك»
 ٠ رهظ ىذلا ىبلسلا كولسلا ىلا ةراشالل 8طق؟:هانة8] 8طاع ىكولسلا

 ماحدزالا لباقم ةفاثكلا : نييمدألا ىلع ب راجت

 نم هدع ىف ءدبلا ىلا ناؤيحلا ىلع براجتلل ةلهذملا جئاتنلا تدأ

 ةركبملا تاساردلا تماقو ٠ ىمدألا ىوتسملا ىلع ماح.دزالا ينع تاساردلا
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 فلتخمو ةيرضح ةقطنم ىف ناكسلا ةفاثك نيب طابترالا لماعم صحفب

 ٠ ةميرجلاو ىلقعلا ضرملاك ةيعامتجالا ةيضرملا بناوجلا تارشؤم
 « ةعفترم ةميرج تالدعم اهب ةيلاعلا ةفاثكلا تاذ قطانملا نأ رهظف

 ةعفترملا ةميرجلاو ةيلاعلا ةفاثكلا تاذ قطانملا نأ انه ةتفلملا ةجيتنلا نكلو
 عافترا ىف ببسلا رقفلا نوكي دقف اذلو ٠ ةنيدملا ف قطانملا رقفآ ابكيأ تناك
 رهظي مل رابتعالا ىف لخدلا عضو امدنعو ٠ ةميرجلا لدعمو ةفاثكلا نم لك
 ةعفترم ةمحدزملا قطانملل نكت ملف « ةميرجلاو ةفاثكلا نيب اقلطم طابترا
 -. لخدلا ةعفترم ةفاثكلا ةضفخنم قطانملا نم ىلعأ ةميرج تالدعم لخدلا

 عوضوم ىلا رظنلا  تافشتكملا هذه نم ريثأتب  نوثحابلا داعأ

 ءوض ىلع ةلأسملا ىلا رظنلا نم الدبو ٠ ىناسنالا ىوتسملا ىلع ماح.دزالا

 ةفاثكلا نيب اوزيم دقف ١١١ ص رظنا) «ةجيتنلا - ببسلا» ةقالع

 نيبو عبرملا"رتم وليكلا ىف ناكسلا ددع ىأ « ةيقيزيف ةلاح ىهو 2ءدقأاو

 رثكأ سانلا نم ريثك دوجوب طبترملا ةحاارلا مدع ىلا ريشي ىذلاو ماهدزالا

 0 صخشلا لضفي امم

 اهنع جتن اذا طقف انكولس ىف رثؤت ةفاثكلا ناف ةقرفتلا هذه ءوض ىلعو

 ىدؤت ال اهدحو ةفاثكلا نأ حضاولا نمف ؛ ماح.دزالا نم ةيجولوكيس ةلاح

 ةرك بعلم تاجردم ىف امئاد نورشحي سانلا ناف « ماحدزالا ىلا امكئاد

 ىو ٠ ماصحدزالاب روعشلا نود اقيسوملا ىلا عامتسالا تاعاق ىف وأ مدقلا

 اهفصن ىلا ةثلتمم اقيسوملا تاعاق وأ بعلملا تاجردم تناك اذاف ةقيقحلا

 ٠ اعاتماو ةراثا لقأ نوكت فوسف « طقف

 ظءععموزرم ةةدساعغم» دئازلا ةيبنتلا ضرف

 ةفاثكلا نا ؟ ماحدزالا نم ةلاح ةفاخكلا اهلظ ىف ثدحت ىتلا تالاحلا ام

 ىأ « دئاز هيبنث فقوملا نع جتني ىذ' دحلا ىلا طقف ماح.دزالاب .طبترت

 مدقلا ةركل ةارابم ىف ةفاثكلا نوكت دقف ٠ ةيفرعما انتادا<ءا.نع دئاز لمح
 بعلملا تاجردم ىف درف لكل انهابتنا ريعن ال اننكلو « ادج ةعفترم الثم

 الف مث نمو « انلوح نم سانلا قيرط نع انهيبنت دادزي الف « (داتسالا)

 «روسيد» هعضو ىذلا ضرفلا اذه براجت ةدع تتبكأ دقو٠ ماح.دزالاب رعشن

 ٠ رخآ ضرف كانهف كلذ عمو ٠ دئازلا هيبنتلا نع 2

 1.عومسعق 8[هاماءودسعتو ملعتملا زجعلا ضرف

 ىدؤيو « طابحالا ىف ببستي ماحدزالا نأ ضرفلا اذه باحصأ ىري
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 وأ ةيعامتجالا تاقالعلا ددع ىف مكحتلا ىلع ةردقلا مدع ىلا هرودب ريخألا

 «ملعتملا زجعلا» ةيرظن ءوْض ىلع ضرفلا اذه عضو دقو ٠ اهتعيبط وأ اهتقو

 درفلا مكحت صقن نأ ىلع صنت ىتلاو « (580 ص رظنأ) «نامجيليس» ل

 . باحسنالا ىلا اهرودب دوقت ىتلاو  زجعلا رعاشم ىلا ىدؤي هتئيب ىف
 روعشلا نع ابلاغ جتنت ةعفترم ةفاثك تاذ ةئيب ىف ةشيعملل ةيبلسلا راثآلا نا

 ؛ةيعامتجالا هتاقالع ىف مكحتلا عيطتسي ال درفلا نأب روعش وهو « زجعلاب
 ٠ هل ةيصخشلا ةحاسملا نيرخآلا ماحتقا مظني نأ نم نكمتي الو

 ةيجراخلا ةفاثكلاو ةيلخادلا ةفاثكلا

 : ةفاثكلا نم نيعوذ نيب ةديفم ةقرفتلا نأ نيثحابلا ضعب دجو
 ٠ (عبرملا رتم وليكلا ىف دارفألا ددع) ةيجراخلا ةفاثكلا - ١

 . (نكسملا ىف دارفألا ددع) ةيلخادلا ةفاقكلا - ب

 اهل  اهتاذ دح ىف  ةيجراخلا ةفاثكلا نأ تاساردلا مظعم تفشكو
 اهب سيل ةعفترملا ةيجراخلا ةفاثكلا تاذ ةريبكلا ندملا نأو « ليلق رثأ

 لقألا تاعمتجملا ىلا ةنراقملاب ةيلقعلا شضارمآلل ةعفترم ثودح تالدعم
 ٠ ةفانك

 ضارمألا تارشؤمب طبترت ةيلخادلا ةفاثكلا ناف ىرخنأ ةيحان نمو

 ةرجحلا ىف دارفألا ددع طبترا ذا « تاساردلا ضعب تفشك امك ةيعامتجالا

 ٠ ثادحألا حونجل ىلعأ تالدعمو ةعفترم ةافو تالدعمب ايرهوج اطابترا

 ايرهوج اطابترا ةلود 16 نم ةدمتسم تاءاصحأ ىلع ةمهم ةسأرد تنيبو

 ىوتسللا ريغتم ىف مكحتلا دعب كلذو) لتقلا تالدعمو ةيلخادلا ةفاثكلا نيب

 ٠ (ىداصتكقالا يعامتجالا

 تايالولا ىف ةميرجلا تالدعمو ةيلخادلا ةفاثكلا نع ةسارد ترهظأ امك

 نم ةنيع عم ةنيدم 501 نم ةدمتسم تانايب تمدختسا ىتلاو « ةدحتملا

 « رصنعلا : تاريغتم ىف مكحتلا متو « ؟هر.٠٠ ىلع ثداز روهمجلا

 ةريبكلا دادعألا طيترت  قربكلا ندملا نيب هنأ رهظف ٠ لخدلا « ميلعتلا

 مجهتلاو لتقلا : نم لك نم اليلق ىلعأ تالدعمب ةرجح لكل صاخشالل

 نكمي لزنملا لخاد ماحدزالا فورظ نأ نوثحابلا ضرتفاو ٠ باصتغالاو
 «درفلا ةايح ماظن  تباث لكشب قاعي ثيح « ىلعأ طابحا ىلا ىدؤت نأ
 تاراضح ىلع قبطني كلذ نكلو ٠ ربكأ ناودع ىلا ناودعلا اذه ىدؤيو

 جنوه» ةنيدم ىلع بحسدت مل ةجيتنلا هذه نأ كلذ قادصمو « طقف ةنيعم
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 ريشي امم « ملاعلا ىف اماحدزا تاعمتجملا رثكأ نم ةنيدم ىهو « «جنوك

 ؟ ايبلس ايكيب

 نأ براجتلا ىدحا ترفسأ دقف « ماحدزالل ىدملا ةليوط راثآلا نع امأ
 ةنراقملاب طابحالا لمحت مهيدل لقي ةريغص ةرجح ىف نيميقملا نيصوحفملا
 نيب قورف ترهظ امك ٠ لقأ ماحدزا تاذ ةريبك ةرجح ىف نيصوحفملا ىلا

 ايباجيا ثائالا لك بيجتست ذا « ماحدزالا وحن رظنلا ةهجو ىف نيسنجلا
 .ايبلس روكذلا لك بيجتسي نيح ىلع؛ةرجحلا ةفاثك عفترت امدنع نيرخآلل

 ةنيعملا صئاصخلا ىلع دمتعتو « ةدقعم ماحدزالا راثآ نأ امك ٠ كلذل
 : ىلي ام ماحدزالاب روعشلا ىف ةرثؤملا لماوعلا هذه مهأو ٠ نيصوحفملل

 ةفاثكلا ١

 0# درفلا هيلع داتعا ىذلا ةفاثكلا ىوتسم
 ةرارحلا ةجرد

 ءاضوضلا لدعم

 درفلل ةيفاقثلا ةيفلخلا
 ٠ فراعم وأ ءابرغ : نيرخآلاب ةقالعلا - *

 ءاهميو مهلا ب

 « ةيرضحلا قطانملا ىف ةزراب ةيصاخ. جيجضلا وأ 3[هذ86 ءاضوضلا
 ءاهيلع دايتعالا ىلا ندملا ناكس ليميو ٠ناكسلا ةفاثك ةدايزب ةداع طبترتو
 ٠ جيجضلا ةدشو ءاضوضلا فنعب ةنيدملا ىلا ةيرقلا نم لقتني نم سحيو

 "©*(0٠بءد) لبيسيدلا ىه همجح وأ توصلا عافترا سايق ةدحوو
 ٠.ب ١٠د رفص - اهنأ ساسأ ىلع عمسلا ةبتع ددحتو 2هنموآ (38)

 ٠ ةلؤم ةجردب اعفترم دعي ب .د ١4٠ ىلع ديزي ىذلا ءاضوضلا لدعمو
 ناسنالا عمس باصيو ٠ نذألا ةلبط قزمي نأ نكميف ءبءد ١6١ امأ

 تاعاس ىئامث ةدلل ءب .ءد 8١ هردق توص ةدشل ضرعتي امدنع بطعيو

 ٠.بءد الم نع لقت ىتلا ءاضوضلا نأ ىلع ماع قافتا كانهو ٠ ابيرقت

 ةجتائلا ءاضوضلا ةدش )١5 - ١( لودج. نيبيو ٠ ريبك دح ىلا ةئومأم دعت

 ٠ ةئيبلا ف تاهبنم ضعب نع
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 نع ةجتانلا ءامضوضلا عافترا ىدم : )١4 - ١( لودج
 ةئيبلا ىف ةفلتخم تاهبنم

 لبيسيد ةلثمأ 0 ءاضوضلا عون

 ٠١ بلقلا تابرض  ةتفاخلا تاوصآألا| ٠١ رقص ةعومسم

 7 قاروألا فيفح. اناا كا ادج ةكداه

 ةيفيرلا ةكيبلا 80ه م ةكداه
 دو

 نا ةماعلا تابتكملا تاوصأ
 4 ةبتاكلا ةلآلا

 1 ةفيفخلا رورملا ةكرح
 5 ءاوهلا فييكت زاهجأ .57٠6٠ | عافترالا ةطسوتم

 00 ةيداعلا تاثداحملا

 7 نويزفيلتلا
 0غ ةيبرهكلا ةسنكملا
 7 معاطملاو ةيراجتلا لاحملا
 47/ بلكلا حابن

 ا سس وع ل سس سعي مع أ

 8 عراوشلا جيجض ٠١٠١ هس 060 ادج ةعفترم

 / ونايبلا توص
 اا (ةعاس/مك١٠٠) ةرايسلا

 78 ةيبرهكلا ةلاسفلا
 لك شئاشحلا عطق ةلآ
 9 ةعبطملا تالآ

 1 ةثيدحلا ةيفيسوملا قرفلا| ٠ ١٠ ةجعزم

 6.6 ةثافنلا تارئاطلا

 1 ملآلا ببست تاوصأ

 ٠ ةنومأم دعت لبيسيد 0 نع لقت ىتلا ءاضوضلا : ةظوحلم

 ىدم ربع ةشيعملل فيكتي نأ عيطتسي ناسنالا نأ براجتلا تدكأ دقو

 ندملا بلق ىتح لتاقلا ءودهلا ىذ فيرلا نم : ءاضوضلا لدعم نم عساو

 حبصت « فيكتلل ادودح كانه نكلو ٠ ةهفترملا ةبلجلا تاذ ةبخاصلا

 ؟ ءاضوضلا راثآ نذا ىه ام ٠ ادج ةجعزم اهدعب ةعفترملا ءاضوضلا

 لل تالا ل



 ءاضوبفلل ةرشابملا راثكلا
 درفلا زكري نأ رمآلا بلطت اذا ادج ةجعزم ةعفترملا ءاضوضلا حبصت

 ىف رثؤت الثم ءاضوضلا نم ةعفترملا تايوتسملا ناف « لمع نم رثكأ ىلع

 «دحاو تقو ىف تارشؤم ةئالث اوبقاري نأ مهنم بلط نيذلا نيصوحفملا ءادأ

 رورملا ىف مكحتملا وأ ةركاطلا دئاق لمع ب ام دح ىلا  هبشي لمع وهو

 ىف ابلاغ رثؤت مل ءاضوضلا نأ مغرب هنأ ىلع براجتلا تلدو ٠ ىوجلا
 سانلا رثكأ نأ حضتاو ٠ بكرملا ءادألا ىف اريثك رثؤت اهناف « طيسبلا ءادالا

 ١ باكتكالا ىضرم مه ءاضوضلل ةيساسح

 رثكأ اهب صخشلا ؤبنت ناكما نأ ءاضوضلا ثوحب جئاتن زربا لعلو
 ول ىتح - ةنمزم ءاضوض لظ ىف لمعلا ناف ٠ اهعافترا ةجرد نم ةيمهأ

 مجنيو « لمعلا ىف ةديدع ءاطخأ ةريخآلا ةلاحلا ىلع بترتيف « عقوتم ريغ

 ىرخنأ ةيحان نمو ٠ ةعقوتملا ءاضوضلا ىلا ةئراقملاب بعتلا نم ديزم هنع
 نم للقي كلذ ناف ءاضوضلا ىف مكحتي نأ هنكمي هنأ صخشلا فرع اذاف

 ٠ ةقحاللا اهراثآو ةيبلسلا اهراثآ

 مسجلا ةيجولويزيف ىلع ريبك رثأ  ريصقلا ىدملا ىلع  ءاضوضللو
 «بلقلا تابرض ةدايز : ءاضوضلا نع ةجتانلا تاريغتلا نيب نمو « كولسلاو

 عافترا ىلا ةفاضالاب « تالضعلا صلقت « سفنتلا ةعرس « مدلا طغض عافترا
 فقت دقو 2« تالضعلا صلقت ىلا ءاضوضلا ىدؤت دقو 2« فمدمانق81 هينتلا

 ليميو ٠ ةيدعملا رئاصعلا ضعبو باعللا زارفا تايلمعو مضهلا ةيلمع
 ىف رثكأ ءاطخا فارتقا ىلا - ةيكولسلا ةيحانلا نم  ءاضوضلل نوضرعملا
 تبث نكلو ٠ ةطباضلا ةئيعاا ىلا ةنراقملاب « مهيلع تيرجأ ىتلا براجتلا

 ناسف ءاضوضلل ضرعتلا رمتسا املكف ٠ ريسصق . ٠م تاذ راثآلا هذه نأ
 ءاضوسفلا ةيادب نم ةليلق قئاقدل داغو « اهل اعيرس نوفيكتي نيصوحفملا
 ءادأ برتقيو ؛ةيجولويزيفلا سيياقملا ةيقبو ضبنلا لدعم ءاوسلا ىلا دوعب
 + ةظباضلا قف ةنييرعتلا ةعومجملا

 ىلع ناسنالا ةردقق ىلع ىوق ليلد جئاتنلا هذه نأ نم مغرلا ىلعو
 «ةصقلا لوصف لك ىكحت ال اهئاف « 5855 باصعنالا وأ ةقشملل فيكتلا

 لامعأ ىف ءادآلا صقانت وهو « نيعم نمث لباقم ثدحي كلذ نأ رهظ دقف

 ٠ طابحالا عيرس ةراثتسالا لهس ناسنالا حبصيو « ةيلات ةنيعم
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 ءاضوضلل ىدملا ةليوط راثآلا

 موي دعب اموي جيجضلاو ةئمزملا ءاضوضلاب جعت ةئيب ىف شيعلا نا
 ىفف ؛ كلذ براجتلا تدك دقو « ةمكادو ةريطخ. راكآ هنع جتني نأ نكمي
 ءاضوض تاذ ىلوآألا : نيتسردم ذيمالت ىلع تيرجأ ىقلا براجتلا ىدحا
 ذيمالت نيب ةاعهاضم تيرجأو « ةئداه ةيئاثلاو « راطللا نم اهبرقل ةديدش

 رهظف ٠ ةيعامتجالا ةقبطلاو قرعلاو ةلالسلاو رمعلا نم لك ىف نيتسردملا
 لهسيو ؛ ىلعأ مد طغض مهل ةعفترل ١ ءاضوضلا تاذ ةكيبلا ىف لافطالا نأ
 .ةثداهلا ةقطنملا يف ةسردملاب نيقحتلملا لافطألا ىلا ةنراقلاب مههابتنا تقشت
 ىفو ؛ ءاضوضلل فيقكتلا ىلع ةردق ىلع ليلد رفاوتي ملف كلذ نع الضفو
 ىف ةمقاولا ةسردحلاب لافطالا اهيف قحتلا ىتفا ةدملا تلاط املكف ةقيقحلا
 اذه نأ اًضيأ وهبيو « هابتنالا تتشقل ةيلباق رثكأ اوهبصأ ءاضوضلا ةقطنم

 .٠ ارمقسم حيبصي رثآلا

 ارثات رئاتي ىعمسلا زييمقلا نأ ةّبملا براجتلا ىدحا ترهظأ دقو
 ةءارقلا ىلع ةردقلاب طبترم ىعمسلا زييمتلا نا ثيحو « ءاضوخلاب اثيس
 نونطقي نيذلا لافطالا نأ حضتا ثيح. : ةريخآلا تسيقف « لافطألا ىدل

 تداز املكو « فعضأ ةءارقلا ىلع مهتردق تناك اجيجض رثكا قباوط
 نكمي مث نمو ٠ نئقم رابتخاب تسيق امك ةءارقلا ىلع ةردقلا تلق ءاضوضفا
 ةمهم تاراهم ىلع ءىيس رثأ هل ءاضوضلل رمتسملا ضرعتلا ناب لولا
 ٠ ةءارقلاو عمسلاك

 برفلاب عقت ةيسنرف ةنيدم ىف سرادملا ىدحا ذيمالت ىلع ةسارد ىفو
 نم رثكأ ىلا لصت ةرمقسم ءاضوضضل ضرعقتو « ةعيرسلا قرطلا دحأ نم

 ذفاونلا كرت دنع ةيثالمالا مهؤاطخأ رثكت ذيمالتلا نأ رهظ < ءب ءد ٠
 ماضوضلا لقت ثيح ذفاونلا قلغ دنع ءاطخالا هذه لقتو « ةحوتفم

 3 ٠ قيرطلا نع ةرداعلا

 ةقاعا : ىلي ام ءاضومحنل ىضرعتلل ىدملا ةليوط ةئيسلا راثآلا نمو
 بذاجتلا نم ليلقتلا « هابتنالا زيكرت ىلع ةردقلا ضفخ « ركذتلا ةفيظو '

 صاخشألا نأ رهظ امك :« نيرخآلا ةدعاسم كولس طيبكت « صاخشألا نيب

 «ةعقوتم ريغ ءاضوضل اوضرعت اذا ةيناودعب فرصتلا ىلا نوليمي نيبضاغلا
 ٠ مدلا طغض عافترا ةصاخبو ةئيملا ةيجولويزيفلا راثآلا نع الضف اذه

 ماوسسبهلا ثولت - ج
 ثادحا ىلا ةيعانصلا ةروثلا بحص ىذلا لئثاهلا ىعانصلا مدقتلا ىدأ
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 ةديدج عاونأ روهظ مدقتلا اذه بحاصو«ةيعيبطلا دراوملا ىلع ريبك طغض
 ةراضلا تازاغلا اهنم « لبق نم اهفرعت ةكيبلا نكت مل ةيئايميكلا داوملا نم
 ةيئايميكلا اهتافلخمب عناصملا هذه تقلأو « عئاصملا نخادم نم ةدعاصتملا

 « لورتبلا تافلخمب ثولتلا نع الضف اذه « راهنألاو تاريحبلا ىف ةماسلا
 تابصخملاو ةيرشحلا تاديبملا مادختسا ىف سانلا فرسأو ٠ ىوونلا ثولتلاو
 ةكيبلا ثولت ىلا كلذ ىدأو نيزنبلا ىلا صاصرلا اوفاضأو « ةيعارزلا
 بناوج ىف ءاوهلا ثولت رثأو ٠ ةبرتلأو ءاملاو ءاوهلا ثولتف « اهروص لكب
 دحاو جذومنل ىلي اميف ضرعنو ٠ نوزوألا ةقبط اهمهأ ةكئيبلا ىف ةديدع
 ٠ ةيجولوكيسلا هراثآو ءاوهلا ثولن وه

 مداع : اهنم ةئهارلا ةايحلا ىف ءاوهلا ثولتل ةريثك رداصم كانهو

 دقو٠ قرحلا نع رداصلا ناخدلا«رئاجسلا ناخد« عناصملا ناخد«تارايسلا

 رئاجسلا ناشد (ةحئارلاو نوللا ميدع زاغ وهو) نوبركلا ديسكا لوأ دجو
 2 مدلا قف نيجسكألا لمحت ىتلا ةداملا عم دحتي وهو ؛ تارايسلا مداعو

 ٠ىاكلا نيجسكألا ىقلت نم  بلقلاو خملا اهيف امب  ءاضعألا عنمت مث نمو

 ىلع مكحلا ىلع ةردقلاو ملعتلا ىلع ةردقلا اضيأ نوبركلا ديسكأ لوأ قوعيو

 ةببسملا لماوعلا نيب نم نوبركلا ديسكأ نأ حج.رملا نمو ٠ ةقدب نمزلا رورم

 ١اوذ؟ ماع ربمسيد ىفف « ةرشابم ةقيرطب ءاوهلا ثولت لتقي امك

 تالاح. نم ددع ىف اببس ندئل ةنيدم قوف همكارتو عئاصملا ناخد دوكر دع

 ٠ نوبركلا ديسكأ ىناث زاغ اهيف لولا مهتملا ناكو ٠ ةافولا

 وهلا ثولت ىتلا حئاورلا نأ ىلع ةديازتم ةلدأ كلذك رفاوتتو

 نيب ةبحملا رعاشم وأ بذاجتلا صقنت  رفنملا هيبنتلا لاكشأ ةيقبك

 ىمخشلا زيحلا د د

 ةنيدمب ةماعلا تالالشلا ةقيدح ىف كدرفمب دعقم ىلع اسلاج تنك اذا
 رشتنت ىتلا ةيلاخلا ةديدعلا دعاقملا كرتو رخآ صخش ءاجوو « ةيردنكسالا
 ٠ قيضلاب وأ بضغلاب رعشتس دبال كئاف « ةحيسفلا ةقيدحلا تابنج نيب
 صخش هكهتنا دق كسفنل هتددح ىذلاإ ىصخشلا زيحلا نأ كلذ ىف ببسلاو

 طيحت ةيئرم ريغ دودح 2156250281 50306 ىصخشلا زيحلاو ٠ رخآ

 ةفاسملا وه وأ « نيرخآلا نم ةيقاو ةفاسمب ظافتحالاب هل حمستو « درفلاب
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 عم لعافتلا لالخ اهب ظفتحن ىتلا (ةحاسملا وأ ناكملا وأ) ةيئايزيفلا
 هصشو حلطصم وهو ” برقلا ةساردب ىمستو ٠ نيرخآلا

 نأ هريغو «لوه» ضرتفا دقو ٠ 1281 «لوه دراودا» ىجولوبورثنآلا

 ىتلاو لمحلل ةلباقلا ةيجولوكيسلا ةعاقفلا نم اعون نوكي ىصخشلا زيحلا
 « نيبضاغ وأ نيحاترم ريغ حبصن ىصخشلا زيحلا محتقي امدنعو ٠ انفلخت

 كاهتئاو نيرخآلل ىصخشلا زيحلا قارتخا بنجتن انناف تاقوألا مظعم فو
 ٠ هتمرح

 ىمخشلا زيسحلا ةفيظو
 امدنعف « لابمتالاو ةيامحلا اهنم « ةدع اضارغأ ىصخشلا زيحلا مدخي

 اهئنأ دحجنس انئاف مهبحت ال نم وأ ءابرغلا ةصاخبو نورخألا ائم برتقي

 انتيرح ديقت ؛ هبنتلا نم عفترم ىوتسم ىلأ ىدؤتو « ةطغاض ةبيصع ةربخ
 نع ةلاسر مهيلا لصوت نيرخآلاب.ةيناكملا انتاقالع ناو ٠ ةكرحلاو طاشنلا ىف

 5 مهب انتقالع

 « نيقلقلا ريغ ىلا ةنراقملاب نيرخآلا نع اديعب نوقلقلا سانلا فقيو
 ثحبلا ىلا ليمن ائناف نيرخآ سانأ عم ةريغص تارجح. ىف فقن امدنعو

 ربكأ ىصخش زيح ىلا جاتحن انناف اهتاذ ةقيرطلابو « ربكأ ىمخش زيح نع
 ٠.لزنملا جراخ ىلا ةنراقملاب لزنملا لخاد نوكن امدنع

 معالق 064 طبضلا ردصم نيب 8086 «رتور نايلوج» قرفتو

 ىجراخلاو (ةيلخاد رداصم ىلا مجري كولسلا) ىلخادلا هز نعلا

 (نيرخآلا تاوزن وأ ظحلاك ةيئيب ةيجراخ لماوع ىلا كولسلا عاجرا)

 مهنأ ىلا كلذ عجري امبرو ٠ ىجراخلا ردصملا ىوذ نم لقأ ىصخش
 5 كلذ مهل ثدح اذا دددهتلا ةهيجاوم ىلع ةردق رثكأ مهنأ نورعشي

 ىصخشلا زيحلا تاددحم

 نوبحي نمو « ضعب ىلا مهضعب سأسنلا بذجنا املك ؛ ماع هجوي

 «٠ هسفن ىداصتقالا ىعامتجالا ىوتسملاو رمعلا كلذكو « هتاذ قرعلا وأ

 مهنيب ةفاسملا نوبضاغلا سافلا للقي انايحأ  ىرخا ةيحان نم  نكلو
 ؛ رخآلل ىصخشلا زيسحلا ماحتقا هيمسن نأ نكمي ام وهو « مهريغو
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 بحسنيال كلذ نكلو «مهنيب ةريصق ةفاسمب سانلا نيب ةيدولا تاقالعلا مستتو

 نيب دئازلا برسقلا نأ ىلا ةريخآألا ةجيتنلا عجرت اميرو + لاجرلا ىلع

 ٠ ةيلثملا ةيسنجلا وهو ايعامتجا بوغرم ريغ ارمأ ىنعي دق لاجرلا

 ادامتعا « اريبك افالتخا ىصخشلا زيحلل ةيئايزيفلا داعبالا فلتختو
 « نيصخشلا نيب ةقالعلا : لماوعلا هذه نيب نمو ٠ لماوعلا نم ددع ىلع
 ةيقرعلا قورفلا ىتحوو ؛ ةيصخشلا صئاصخلا ؛« عمضولا وأ ةسلجلا
 , رثكأ امهضعب ىلا نيقصتلم الثم نوبحملا سلجيف « ةيموقلاو (ةلالسلا)
  ءابرغلا لعفي امم
 ىمخشلا زيحلا ثايوتسم

 نيب ةهجاوملا تاقالع لالخ اهب ظفتحي ئتلا تافاسملا «لوه» فنص

 ةعيبط ىلع اهنم لك دودح. دمتعتو « تاقاطن وأ قطانم عبرأ ىلا دارفألا

 .: ىه عبرألا قطانملا هذهو ٠ لعافتلا

 ىلا سمالتلا نم دتمتو : 1ظمفسدنع 26826 ةميمحلا ةقطنملا ١
 نوسبحملاو لافطالاو تاهمألا ةفاسملا هذه مدختسيو ٠ ابيرقت (1)ةصوب

 ٠ نيبرقملا ءاقدصأالاو

 ةصوب 1١8 نم دتمتو ؛ 65008 2م ةيصخشلا ةقطنملا  ؟

 وأ ءىراطلا قيدصلا عم ةداع ةقطنملا هذه مدختستو ٠ (9مادقأ ةعبرأ ىلا

 ٠ فراعملاو ىفرعلا

 امدق ١!؟ ب7 6 نم: 50 هنهل 0ه6 ةيعامتجالا ةقطنملا 2 “
 ىهو ٠ ةقطنملا هذه ىف ثدحت لامعألاب ةلصتملا وأ ةيمسرلا طباورلا مظعمو
 ىفكت ةجردب ةديعب اهنكلو « عامسلاو ةحضاولا ةيؤرلل ىفكت ةجردب ةبيرق
 . 2٠ ىقيقحلا ىصخشلا لعافتلا ةقاغال

 ىهو « امدق +١ ىلع ديزتو : طسطافع 2052 ةماعلا ةقطنملا 4
 ٠ ماع ءاقل ىف ثدحتملا وأ سرداملاو نيعمتسملا نيب ةفاسملا فصت

 ةيقرعلا قورفلل اعبت ريغتلا ىلا قطانملا هذهل ةيقيقحلا داعبألا ليمتو
 لعفي امم قيضأ ىدم ربع مهتاثداحم نورجي الثم نويبروألاف « ةيراضحلاو

 ٠ مسا رف - ةصوبلا )1(
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 (*>ةفلؤم بتك 1

 تع ٠0 ط « (كنزيأ زناه ميدقت) ةيصخشلل ةيساسألا داعبالا ١

 ٠ غط « ةيصخشلا تارابختسا

 ٠ ؟ ط « ىبيرجتلا سفنلا ملع ىف ةسارد : ىدعبلا عجرلا نمز
 ةزئاجلا ىلع زئاحلا باتكلا ٠ (ةفرعملا ملاع) تيوكلا ٠ توملا قلق

 ٠ 1544 ماعل (سفنلا ملع) ةيعامتجالا مولعلا ىف ةلودلل ةيعيجشتلا

 ء الط فنلا ملك سينآ -06

 (ةمجرت - ب

 مها دا اه

 فيلأت (لاينلا دمحأ ةسيام عم كارتشالاب) ةيصخشلا ةساردل ةمدقم ل ١

 ٠ لزم نل دراشتير

 («9ةيسفن تارابتخا - ج

 ٠ (ىبوليو) ىياصعلا ليملل ىبوليو ةمئاق - ١
 0 (جنال 6 ىبلوو) فواخملا حسم ةمئاق بلا '؟
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